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ὙΙΨΙΙ ἘΝΟΙΙΒῊ ΝΟΤΕΒ. ΟΠΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΡΙΛΝΑΤΟΕΥ 

ΕΥ τῆν ἤπν. Τὶ ἩΓ, 1,, Ἐς ΘΕ ΕΙ 
Ν ΜΑΤΙΣ 5ΟΉΗΟΙ ΔῈ ΟΥ ΒΙΠΑΒΈΝΟΞΕ, ΟΟΙΚΈΕΘΕ", ΟΧΕΌΟΞΕ, ἘΤΟῸ. 

πυ-“--- 

Νὺυ ἐν ἈΡΑΕΤ ΙΓ ΒΟΟΚΕ ΧΙΧ. ΧΧΙΓ, 

ΤΟΘΟΒΊΠΕΝΙΓΙΤΗ ὙΠῈ ΠΟΜΈΒΙΟ ΠΥΗ͂Ν 5 

ΓΤΟΝΏΟΝ 
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ἴ, ΒΤΑΤΙΟΝΈΝΒ᾽ ἨΑΤῚ, ΟΟΥΕῚ, ΤΌΡΘΑΤΕ ΗΠ, 
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Ἵ ᾿ ΤῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΖΔΎΣΣΕΙΑΣ 

ὑχτὸ τὸ 

Αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
ψει ἃς ὁ ΄ μνηστήρεσσι φόνον σὺν Ἀθήνῃ μερμηρίζων. 

΄ ΄ 

αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
“Τηλέμαχε, χρὴ τεύχε᾽ ἀρήϊα κατθέμεν εἴσω 

- - μ 

πάντα μάλ᾽, αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖς ἐπέεσσιν δ 
παῤφάσθαι, ὅτε κέν σε μεταλλῶσιν ποθέοντες" 
“ἐκ καπνοῦ κατέθηκ᾽, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει, 

Ξἦ ,ὔ Ἁ ΄ » Ξ οἷά ποτε Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεύς, 
» “" ἀλλὰ κατήκισται, ὅσσον πυρὸς ἵκετ᾽ ἀῦϊτμή. 

Ν Ὁ , ᾿ ΄ -“ Ν κ᾿ ᾿ » , πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶν ἔμβαλε δαίμων, 
μή πως οἰνωθέντες, ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν, 11 
ἀλλήλους τρώσητε, καταισχύνητέ τε δαῖτα 
καὶ μνηστύν" αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος." 
Ὡς φάτο" Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί, 

ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν.: 15 
“ μαῖ᾽, ἄγε δή μοι ἔρυξον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας, 
ὄφρα κεν ἐς θάλαμον καταθείομαι ἔντεα πατρὸς 
καλά, τά μοι κατὰ οἶκον ἀκηδέα καπνὸς ἀμέρδει 
πατρὸς ἀποιχομένοιο" ἐγὼ δ᾽ ἔτι νήπιος ἣα. 

Ἂ 2 , “5 » Ν “ ᾧ. κγ9) 4, ᾿Ξ νῦν δ᾽ ἐθέλω καταθέσθαι, ἵν᾽ οὐ πυρὸς ἵξετ᾽ ἀϊτμή.᾽" 90 
Ν δ' 5, ͵ ῃ ᾿ ὦ, τὴς Ν Τὸν δ᾽ αὗτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια 

Ἂ 

“ αἵ γὰρ δή ποτε, τέκνον, ἐπιφροσύνας ἀνέλοιο 
οἴκου κήδεσθαι καὶ κτήματα πάντα φυλάσσειν. 
ἀλλ᾽ ἄγε, τίς τοι ἔπειτα μετοιχομένη φάος οἴσει; 
δὃμωὰς δ᾽ οὐκ εἴας προβλωσκέμεν, αἵ κεν ἔφαινον." ο5 

᾿] 

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 
- ᾿] “-“ “ ξεῖνος ὅδ᾽" οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὅς κεν ἐμῆς γε 

Β 



, ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 19, 

χοίνικος ἅπτηται, καὶ τηλόθεν εἰληλουθώς.᾽ 
“Δδε ΠΝ ΄ -“ Ν. ἊΨ - Ὡς ἀρ ἐφώνησεν' τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος, 

.. ἈΝ 7 , ΓΟ “ κλήϊσεν δὲ θύρας μεγάρων εὖ ναιεταόντων. κς 80 
Ἅ, ϑ Ἀν 8 }] Δ.) Ἁ ἃ Δ τὼ δ᾽ ἄρ᾽ ἀναΐξαντ᾽ ᾿Οδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱὸς 

. ΄ ΄ ἈΠ θ᾽ ͵ ᾽ ΄ ᾿ ἐσφόρεον κόὀρυθάς τε καὶ ἀσπίδας ὀμφαλοέσσας 
Ἷ » 

ἐγχεά τ᾽ ὀξυόεντα" πάροιθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη, 
χρύσεον λύχνον ἔχουσα, φάος περικαλλὲς ἐποίει. 

ῳ ᾿ “- } - “ “ὦ πάτερ, ἢ μέγα θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι. 
ν᾿ “ , 

ἔμπης μοι τοῖχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι 
Ε] 7, τ 

εἰλάτιναί δε δοκοὶ καὶ κίονες ὑψόσ᾽ ἔχοντες 
φαίνοντ᾽ ὀφθαλμοῖς ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο. 
ὅθι ΄ Ν » ὃ «Δ ᾽ Ἀ 5 Χ » 2) ἢ μάλα τις θεὸς ἔνδον, οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 40 

» “ ΄ Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς" 
“σίγα καὶ κατὰ σὸν νόον ἴσχανε, μηδ᾽ ἐρέεινε" 
αὕτη τοι δίκη ἐστὶ θεῶν, οἵ" Ὄλυμπον ἔχουσιν. 
3 ᾿ δ ον 4 5. Ἁ ᾽ 1 7 » - ἀλλὰ σὺ μὲν κατάλεξαι, ἐγὼ δ᾽ ὑπολείψομαι αὐτοῦ, 
ὄφρα κ᾽ ἔτι δμωὰς καὶ μητέρα σὴν ἐρεθίζω" 45 
ς Ἵ 5. Ὁ " υδς δι ) ᾿. .. ΤῈΣ 2) ἡ δέ μ᾽ ὁδυρομένη εἰρήσεται ἀμφὶς ἕκαστα. 

᾽ ΄ “Ὡς φάτο' Τηλέμαχος δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει 
κείων ἐς θάλαμον, δαΐδων ὕπο λαμπομενάων, 
ἔνθα πάρος κοιμᾶθ᾽, ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι" 
ἔνθ᾽ ἄρα καὶ τότ᾽ ἔλεκτο καὶ ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν. 50 
αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος ᾿Οδνσσεύς, 

ἤ - 

μνηστήρεσσι φόνον σὺν ᾿Αθήνῃ μερμηρίζων. 
Ἡ δ᾽ ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελοπεια, 

᾿ , ΡΥ ΣΝ , ) “ 

Ἀρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσέη Ἀφροδίτῃ. 
““ ἢ Ν ΄ Ν 7 " ΒΝ, ΠΝ “- 

τῇ παρὰ μὲν κλισίην πυρὶ κάτθεσαν, ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ἐφΐζεν, 
δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ" ἥν ποτε τέκτων 60 
ποίησ᾽ ᾿Ικμάλιος, καὶ ὑπὸ θρῆνυν ποσὶν ἧκεν 

1 ὍΝ .} Σ “-" “Δ᾽ ς ἈΝ ΄ ΄ “ προσφυέξ ἐξ αὐτῆς, ὅθ᾽ ἑπὶ μέγα βάλλετο κῷας: 
ἔνθα καθέζετ᾽ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια' 
“5 μ᾽ ᾿ ΄ 2 ΄ 

ἦλθον δὲ ὃμωαὶ λευκώλενο; ἐκ μεγάροιο. 60 
-“ 4 

αἱ δ᾽ ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ἥρεον ἠδὲ τραπέξας 
᾽ 

καὶ δέπα, ἔνθεν ἄρ᾽ ἄνδρες ὑπερμενέοντες ἔπινον" 
“ 3 Ψ Ν 7 7 ΄ » 3. ψ' οἱ 3 “ 

πῦρ δ᾽ ἀπὸ λαμπτήρων χαμάδις βάλον, ἄλλα δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῶν 
΄, ͵ , , » ᾽ Ἀ - 

γήησαν ξύλα πολλά, φόως ἔμεν ἠδὲ θέρεσθαι. 
ἡ δ᾽ ᾿Οδυσῆ᾽ ἐνένιπε Μελανθὼ δεύτερον αὖτις" 6 
“ ξεῖν᾽, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ᾽ ἀνιήσεις διὰ νύκτα - 

οι 

δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέρ᾽ αἶψα: 86 

ὌΠ ΨΡΘΝΝ 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 19. Η] 

δινεύων κατὰ οἶκον, ὀπιπεύσεις δὲ γυναῖκας; 
ἀλλ᾽ ἔξελθε θύραζε, τάλαν, καὶ δαιτὸς ὄνησο᾽" 

“- Φ 

ἢ τάχα καὶ δαλῷ βεβλημένος εἶσθα θύραζε. 
ἵ Ἕ ΕΙ͂Σ: , ὋΝ 7 ΄ ᾽ ΄ 

Τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς" 
“ δαιμονίη, τί μοι ὧδ᾽ ἐπέχεις κεκοτηότι θυμῷ; 71 

, ᾿ ν - ὦν ω ἢ ὅτι δὴ ῥυπόω, κακὰ δὲ χροὶ εἵματα εἷμαι, 
πτωχεύω δ᾽ ἀνὰ δῆμον; ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει. 
τοιοῦτοι πτωχοὶ καὶ ἀλήμονες ἄνδρες ἔασιν. 
καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον ὙΠ 
» ᾿] , ᾿ ͵ β ᾽ , 

ὄλβιος ἀφνειὸν, καὶ πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ, 

τοίῳ ὁποῖος ἔοι, καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλθοι" 
ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι, ἄλλα τε πολλά, 
οἷσίν τ᾽ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται. 
ἀλλὰ Ζεὺς ἀλάπαξε Κρονίων" ἤθελε γάρ που. 80 
τῷ νῦν μή ποτε καὶ σύ, γύναι, ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσῃς 
ἀγλαΐην, τῇ νῦν γε μετὰ δμωῇσιε κέκασσαι" 
μή πώς τοι δέσποινα κοτεσσαμένη χαλεπήνῃ, 

. Χ ΨΜ » Ν Ν ᾿ ,ὔ 3 ἢ ᾿Οδυσεὺς ἔλθῃ" ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα. 
εἰ δ᾽ ὁ μὲν ὡς ἀπόλωλε καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν, 85 
» ἘΠῪΡ " -“ 3 , , 2 

ἀλλ᾽ ἤδη παῖς τοῖος Ἀπόλλωνός γε ἕκητι, 
Τηλέμαχος" τὸν δ᾽ οὔ τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν 

΄ ᾽ ΄ 3 Χ » ΓΑ , 3 ἜΑ λήθει ἀτασθάλλουσ᾽, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐστίν. 
«ὰ ΄ [ο  . " ͵ ὡς φάτο: τοῦ δ᾽ ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια, 89 

᾽ ΄ δὲ ἄγ δ Φ᾽ 3  Ψ ΨΥ ΄ ἀμφίπολον δ᾽ ἐνένυπεν, ἔπος τ’ ἔφατ᾽ ἔκ τ ονόμαζεν" 
“πάντως, θαρσαλέη, κύον ἀδδεές, οὔ τί με λήθεις 
ἔρδουσα μέγα ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις" 
πάντα γὰρ εὖ ἤδησθ᾽, ἐπεὶ ἐξ ἐμεῦ ἔκλυες αὐτῆς, 
ὡς τὸν ξεῖνον ἔμελλον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν 
ἀμφὶ πόσει εἴρεσθαι, ἐπεὶ πυκινῶς ἀκάχημαι.᾽ οὅ 
Ἦ ῥα, καὶ Εὐρυνόμην ταμίην πρὸς μῦθον ἔειπεν" 

’ “ “Ὁ “Ὁ “Εὐρυνόμη, φέρε δὴ δίφρον καὶ κῶας ἐπ᾽ αὐτοῦ, 
, ᾽ ὄφρα καθεζόμενος εἴπῃ ἔπος ἠδ᾽ ἐπακούσῃ 

ὁ ξεῖνος ἐμέθεν: ἐθέλω δέ μιν ἐξερέεσθαι.» 
Ν ᾿] Ὡς ἔφαθ᾽" ἡ δὲ μάλ᾽ ὀτραλέως κατέθηκε φέρουσα 

οἵ, » -“ - δίφρον ἐὕΐξεστον, καὶ ἐπ αὐτῷ κῶας ἔβαλλεν: 101 
ν , ΠΡ ΄ - ᾿] ᾿ ἔνθα καθέζετ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς. 
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια' 
“ ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή" 

͵ ’ .} » -“ ’ 7 -" τίς πόθεν εἷς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες; τοῦ 
Β ὦ 
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᾽ν» 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 
᾿Οδυσσεύς" 

μ ΄ 2 
“ 

΄“- 

“ὦ γύναι, οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ᾽ ὠπείρονα γαῖαν 

νεικέοι" ἣ γάρ σευ κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει, 

ὥστε τευ ἢ βασιλῆος ἀμύμονος, ὅστε θεουδὴς 

ἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισιν ἀνάσσων 110 

εὐδικίας ἀνέχησι, φέρησι δὲ γαῖα μέλαινα 

πυροὺς καὶ κριθάς, βρίθησι δὲ δένδρεα καρπῷ, 

τίκτει δ᾽ ἔμπεδα μῆλα, θάλασσα δὲ παρέχει ἰχθῦς 

ἐξ εὐηγεσίης, ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
Ὁ .9 ᾿Ν “ Χ Ν " , ΓΜ Ὺ ἀ{} » 

τῷ ἐμὲ νυν τὰ μὲν ἄλλα μετάλλα σῳ ἐνι οἰκῷ, 11 

μηδ᾽ ἐμὸν ἐξερέεινε γένος καὶ πατρίδα γαῖαν, 
2 ἴω " 3 7 ᾽ Ψ 

μή μοι μᾶλλον θυμὸν ενυπλήσῃς ὀδυνάων 
΄ ᾿] 

μνησαμένῳ" μάλα ὃ εἰμὶ πολύστονος. οὐδέ τί με χρὴ 

οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ γοόωντά τε μυρόμενόν τε 

ἧσθαι, ἐπεὶ κάκιον πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί" 120 

μή τίς μοι δμωῶν νεμεσήσεται, ἠὲ σύ γ᾽ αὐτή, 
“- 

᾿ 

φῇ δὲ δακρυπλώειν βεβαρηότα με φρένας οἴνῳ. 
ἊΝ ᾽ » " ΨἈἢ 

, 
΄ » 

ὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα περίφρων ΠΠηνελοπειᾶ 

“ ξεῖν᾽, ἤτοι μὲν ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε 
"0 

» 3 Ά “ Υ 5 Ι͂ 

ὥλεσαν ἀθάνατοι, ὅὃτε΄ ἴλιον εἰσανέβαινον 192 

τ [:} 3 μ 3 ΄ 

Ἀργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ᾽ ἐμὸς πόσις ἦεν ᾽Οδυσσεὺς. 
» “ “ “Ὁ, Ἁ Ἂς 5 Χ , εἰ ἊΝ 

εἰ κεῖνός γ᾽ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφυπολεύοι, 

μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτως. 

νῦν δ᾽ ἄχομαι" τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων. 

[ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, 180 

Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ, 
“ "] » ἈΝ ᾿ Τε , γ .Ὶ ͵ 

οἵ τ᾽ αὐτὴν ᾿Ιθάκην εὐδείελον ἀμφινέμονταιυ, 

οἵ μ᾽ ἀεκαζομένην μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον. 

τῷ οὔτε ξείνων ἐμπάζομαι οὔθ᾽ ἱκετάων 
, « 

᾿ 

οὔτε τι κηρύκων, οἱ δημιοεργοὶ ἔασιν' 13ὅ 
ες  ) -“ ͵ Ι ᾽ν 3 

ἀλλ᾽ ᾿δυσῆ ποθέουσα φίλον κατατήκομαι τοΟρ. 

οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν" ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω. 

φᾶρος μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευσε φρεσὶ δαίμων 

στησαμένῃ μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὑφαίνειν, 
εἰν ! 

“ 

λεπτὸν καὶ περίμετρον" ἄφαρ δ' αὐτοῖς μετέειπον" 140. 

«κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος ᾿Οδυσσεύς, 

μίμνετ᾽ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος 
ὴὲ, ΄ 

,ὔ 

ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ᾽ ὄληται, 

Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κἐνμν 6“ 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 19. [τ] 

μοῖρ᾽ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο" 145 
μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ, 
αἴ κεν ἄτερ σπείρου κῆται πολλὰ κτεατίσσας." 
ὡς ἐφάμην, τοῖσιν δ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ. 
ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκον μέγαν ἱστόν, 

΄ “Υ ΄ 5 Ἁ ., ,ὔ νύκτας δ᾽ ἀλλύεσκον, ἐπὴν δαΐδας παραθείμην. 150 
ἃ ΄ Ἁ "7 “5 ἐν Ν΄. Ἢ ᾽ ΄ ὡς τρίετες μὲν ἔληθον ἐγὼ καὶ ἔπειθον ᾿Α χαιούς" 
᾽ -“ὖ 7 δ »Μ Ἁ ᾽ 7 ᾿ ἄλλ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι, 
Γ “ θ ͵ Ἁ δ᾽ » ΡΜ ᾽ λέ θ ] μηνῶν φ ἐνόντων, περὶ δ᾽ ἤματα πόλλ᾽ ἐτελέσθη, 

Α 4 ΄ καὶ τότε δή με διὰ ὃμωάς, κύνας οὐκ ἀλεγούσας, 
εἷλον ἐπελθόντες καὶ ὁμόκλησαν ἐπέεσσιν. 15ὅ 
ἃ Ν εἿ }] , Ἁ ᾽ 3 , Ι] ς ς π΄ ’ὔ ὡς τὸ μὲν ἐξετέλεσσα καὶ οὐκ ἐθέλουσ᾽, ὑπ᾿ ἀνάγκης" 
“Ὁ ᾽ “Ὁ ᾽ 7 7 4 » , Ψ{ΨἘ νῦν δ᾽ οὔτ᾽ ἐκφυγέειν δύναμαι γάμον, οὔτε τιν᾽ ἄλλην 
“ ᾽ ᾽ “- μῆτιν ἔθ' εὑρίσκω. μάλα δ᾽ ὀτρύνουσι τοκῆες 

γήμασθ᾽, ἀσχαλάᾳ δὲ πάϊς βίοτον κατεδόντων, 
γιγνώσκων" ἤδη γὰρ ἀνὴρ οἷός τε μάλιστα 160 
οἴκου κήδεσθαι, τῷτε Ζεὺς κῦδος ὀπάζει. 
» Ἁ Ν [4 ᾽ Ἁ ἣ, , « , ᾿] ͵ ἀλλὰ καὶ ὡς μοι εἰπὲ τεὸν γένος, ὁπ-πόθεν ἐσσί: 

ἊΝ Α ᾿ Ν ὃ “ » ͵ δ᾽ ᾿] Ν 7 2) οὐ γὰρ πὸ ὃρυὸς ἐσσι παλαιφάτου, οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης. 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς: 

“ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω ᾿Οδυσῆος, 105 
Ε] ΕΟΨΈ 7 Ἁ ᾽ Ἁ ’ » Ἷ οὔκετ ἀπολλήξεις τὸν ἐμὸν γόνον ἐξερέουσα; 

᾽ 

ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω" ἣ μέν μ᾽ ἀχέεσσί γε δώσεις 
πλείοσιν ἢ ἔχομαι" ἡ γὰρ δίκη, ὁππότε πάτρης 

“ , 
“ ἧς ἀπέῃσιν ἀνὴρ τόσσον χρόνον, ὅσσον ἐγὼ νῦν, 

Ἁ “ πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε᾽ ἀλώμενος, ἄλγεα πάσχων. 170 » ὃ 
“- ἀλλὰ καὶ ὡς ἐρέω, ὅ μ᾽ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς. 

΄ “Υ Κρήτη τις γαῖ᾽ ἔστι, μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, 
Ἁ ! καλὴ καὶ πίειρα, περίρρυτος" ἐν δ᾽ ἄνθρωποι 

, » πολλοί, ἀπειρέσιοι, καὶ ἐννήκοντα πόληες. 
» ϑ' -“ ͵ » ᾿ ᾽ , "ἄλλη ὃ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη ἐν μὲν Ἀχαιοί, 11 
ἐν ὃ Ετεόκρητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κύδωνες 

, “" “ Δωριέες τε τριχάϊκες δῖοί τε Πελασγοί, 
-“ ΒΝ Ἃ ’ ΄ τῇσι δ᾽ ἐνὶ Κνωσός, μεγάλη πόλις, ἔνθα τε Μίνως " ὔ , , ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής, 

Υ » Ὁ 7 πατρὸς ἐμοῖο πατήρ, μεγαθύμου Δευκαλίωνος. 180 , ᾽ “ Δευκαλίων δ᾽ ἐμὲ τίκτε καὶ ᾿Ιδομενῆα ἄνακτα" 
» πᾳ Ν ἀλλ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω 
ν οὐ ἦν Ἀ; , ᾽ ᾧχεθ᾽ ἅμ᾽ Ἀτρείδῃσιν, ἐμοὶ δ᾽ ὄνομα κλυτὸν Αἴθων, 
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΄ ’ ἴω « ΙΝ ῇ Ἁ . 7] 

ὁπλότερος γενεῇ" ὁ δ᾽ ἄρα πρότερος καὶ ἀρείων. 
᾿ -“ Ν 

- 

ἔνθ᾽ Οδυσῆα ἐγὼν ἰδόμην καὶ ξείνια δῶκα. 18 

καὶ γὰρ τὸν Κρήτηνδε κατήγαγεν ὶς ἀνέμοιο, 
469, 

“ 

ἱέμενον Τροίηνδε παραπλάγξασα Μαλειών' 
- ας Καῖ ς ἌΡ, “ " 

στῆσε δ᾽ ἐν Αμνισῴῷ, ὅθι τε σπέος Ἐιλειθυίης, 
» 

“ 

ἐν λιμέοιν χαλεποῖσι, μόγις δ᾽ ὑπάλυξεν ἀέλλας. 
᾽ “ 

αὐτίκα δ᾽ ᾿ἴδομενῆα μετάχλλα ἄστυδ᾽ ἀνελθών" 190 
[α] 7 Ἐ ἂΓῪ " δ ᾿ »“΄΄ 

ξεῖνον γάρ οἱ ἔφασκε φίλον τ ἐμεν αἰδοῖόν τε. 
Ὰ ᾽ ΄, ᾿ ΄ 

τῷ δ᾽ ἤδη δεκάτη ἢ ἑνδεκάτη πέλεν ἠὼς 

οἰχομένῳ σὺν νηυσὶ κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω. 

τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ᾽ ἄγων εὖ ἐξείνισσα, 

ἐνδυκέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων" 19 

καὶ οἷ τοῖς τ᾽ ἄλλοις ἑτάροις, οἱ ἅμ᾽ αὐτῷ ἕποντο, 

δημόθεν ἄλφιτα δῶκα καὶ αἴθοπα οἶνον ἀγείρας 

καὶ βοῦς ἱρεύσασθαι, ἵνα πλησαίατο θυμόν. 
»᾿ ΄ Ν ͵ ΕΙ “- ᾿] , 

ἔνθα δυώδεκα μὲν μένον ἤματα δῖοι Ἀχαιοί" 

εἴλει γὰρ Βορέης ἄνεμος μέγας, οὐδ᾽ ἐπὶ γαίῃ 200 

εἴα ἵστασθαι, χαχεπὸς δέ τις ὦρορε δαίμων" 

τῇ τρισκαιδεκάτῃ δ᾽ ἄνεμος πέσε, τοὶ δ᾽ ἀνάγοντο.᾽ 
Ὑ 4 Ὰ , ᾿ , ε “- 

Ισκε ψεύδεα πουλλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοία" 

τῆς δ᾽ ἄρ᾽ ἀκουούσης ῥέε δάκρυα, τήκετο δὲ χρώς. 

ὡς δὲ χιὼν κατατήκετ᾽ ἐν ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν, 530 
3 ΩΣ 

ἥντ᾽ Εὖρος κατέτηξεν, ἐπὴν Ζέφυρος καταχεύῃ" 

τηκομένης δ᾽ ἄρα τῆς ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες" 
ἃ “ 

7.» 
[4 

ὼς τῆς τήκετο καλὰ παρηϊα δακρυχεούσης, 
͵ 

᾿] 

κλαιούσης ἑὸν ἄνδρα παρήμενον. αὐτὰρ ᾽Οδυσσεὺς 

θυμῷ μὲν γοόωσαν ἑὴν ἐλέαιρε γυναῖκα, 910 
Ἴ : Ν ι Ν ᾽ “ Ὁ 5 ἃ “ὃ 

ὀφθαλμοὶ δ᾽ ὡς εἰ κέρα ἕστασαν ηε σιθηρος 

ἀτρέμας ἐν βλεφάροισι" δόλῳ δ᾽ ὅ γε δάκρυα κεῦθεν. 

ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο, 
“ 

΄ 

ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσσιν ἀμειβομένη προσεεύπεν" 
»-"“" [4 ᾿ ΄ 

"" 

«ἐγῦν μὲν δή σευ, ξεῖνέ γ᾽, ὀΐω πειρήσεσθαι, 21ὅ 
Β'..2 - Ἀ “ Ἁ » ῇ, μ 4 

εἰ ἐτεὸν δὴ κεῖθι σὺν ἀντιθέοις ἐτάροισιν 
, ᾽ , 

ξείνισας ἐν μεγάροισιν ἐμὸν πόσιν, ὡς ἀγορεύεις. 
“- 

3, “ “ 

εἰπέ μοι, ὁπποῖ ἄσσα περὶ χροὶ εἵματα ἕστο, 
ὅλ, ,ὗ ᾿ : » ᾳῳ, ὧ 7 “ δι 2) 

αὐτός θ᾽ οἷος ἔην, καὶ ἑταίρους, οἱ οὐ ἔποντο. 
Ά ΄ ᾽ [4 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητ
ις Οδυσσεὺς" 

΄ 

Ν Υ 

“«ᾧ γύναι, ἀργαλέον τόσσον χρόνον ἀμφὶς ἐόντα 221 
᾿ Ψ 

͵ 
» »Μ δ 3 Ἁ » 7 ΄ 

εὐπεμεν" ἤδη γαρ οἱ ἐεικοστον ετος ἐστιν, 

γ 
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ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης" 
ἀλλὰ καὶ ὡς ἐρέω, ὥς μοι ἰνδάλλεται ἦτορ. 
χλαῖναν πορφυρέην οὔλην ἔχε δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
διπλῆν" αὐτάρ οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυκτο 
αὐλὸϊσιν διδύμοισι. πάροιθε δὲ δαίδαλον ἦεν" 
ἐν προτέροισι πόδεσσι κύων ἔχε ποικίλον ἑλλόν, 
ἀσπαίροντα λάων' τὸ δὲ θαυμάζξεσκον ἅπαντες, 
ὡς οἱ χρύσεοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων, 5380 
αὐτὰρ ὁ ἐκφυγέειν μεμαὼς ἤσπαιρε πόδεσσιν. 
τὸν δὲ χιτῶν᾽ ἐνόησα περὶ χροὶ σιγαλόεντα, 
οἷόν τε κρομύοιο λοπὸν κάτω ἰσχαλέοιο. 
τὼς μὲν ἔην μαλακός, λαμπρὸς δ᾽ ἣν ἠέλιος ὥς" 
ἢ μὲν πολλαί γ᾽ αὐτὸν ἐθηήσαντο γυναῖκες. 8 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρ εσὶ βάλλεο σῇσιν. 
οὐκ οἶδ᾽, ἢ τάδε ἕστο περὶ χροὶ οἴκοθ᾽ Ὀδυσσεύς, 
ἤ τις ἑταίρων δῶκε θοῆς ἐ ἐπὶ νηὸς ἰόντι, 
ἤ τίς που καὶ ξεῖνος" ἐπεὶ πολλοῖσιν ᾽Οδυσσεὺς 
ἔσκε φίλος" παῦροι γὰρ Ἀχαιῶν ἢ ἦσαν ὁμοῖοι. 240 
καί οἱ ἐγὼ χάλκειον ἄορ καὶ δίπλακα δῶκα 
καλήν, πορφυρέην, καὶ τερμιόεντα χιτῶνα" 
αἰδοίως δ᾽ , ἀπέπεμπον ἐὐσσέλμου ἐπὶ γηός. 
καὶ μέν οἱ κῆρυξ ὀλίγον προγενέστερος αὐτοῦ 
εἵπετο" καὶ τόν τοι μυθήσομαι, οἷος ἔην περ. 945 
γυρὸς ἐν ὦμοισιν, μελανόχροος, οὐλοκάρηνος, 
Εὐρυβάτης δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσκε" τίεν δέ μιν ἔξοχον ἄλλων. 
ὧν ἑτάρων Ὀδυσεύς, ὃ ὅτι οἱ φρεσὶν ἄ ἄρτια ἤδη." 

εν Ὡς φάτο, τῇ, δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο, 
σήματ᾽ ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ᾽ ᾿Οδυσσεύς. 
ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο, 251 
καὶ τότε μιν μύθοισιν ἀμειβομένη προσέειπεν' 
“νῦν μὲν δή μοι, ξεῖνε, πάρος περ ἐὼν ἐλεεινός, 
ἐν " μεγάροισιν ἐμοῖσι φίλος τ᾽ ἔσῃ αἰδοῖός τε" 
αὐτὴ γὰρ τάδε εἵματ᾽ ἐγὼ πόρον, οἵ᾽ ἀγορεύεις, δ 
πτύξασ᾽ ἐκ θαλάμου, περόνην τ᾽ ἐπέθηκα φαεινὴν 
κείνῳ ἄγαλμ᾽ ἔμεναι. τὸν δ᾽ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις 
οἴκαδε νοστήσαντα φίλην ἐ ἐς πατρίδα γαῖαν. 
τῷ ῥα κακῇ αἴσῃ κοίλης ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς 
ὥχετ᾽ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.᾽ 960 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

τῷ τῳ σι 

ὶ 
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“«ᾧ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω ᾿Οδυσῆος, 

μηκέτι νῦν χρόα καλὸν ἐναίρεο, μηδέ τι θυμὸν 

τῆκε, πόσιν γοόωσα. νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδέν' 
Ν ΄ ῇ δι. - »ὼ 7 "7 ας , ᾿ 

καὶ γὰρ τὶς Τ ἀλλοῖον ὀδύρεται ἄνδρ ολεσασα ο65 

κουρίδιον, τῷ τέκνα τέκῃ φιλότητι μιγεῖσα, 
ΓΤ) “Ὁ “ -“ ᾿] ,ὔ 3 

ἢ Οδυσῆ᾽, ὅν φασι θεοῖς ἐναλίγκιον εἰναι. 
» Ἁ , Ν “Ἁ 5 “ Ἀ [4 “Ὁ 

ἀλλὰ γόου μὲν παῦσαι, ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον" 

νημερτέως γάρ τοι μυθήσομαι οὐδ᾽ ἐπικεύσω, 

ὡς ἤδη ᾿Οδυσῆος ἐγὼ περὶ νόστου ἄκουσα 270 

ἀγχοῦ Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ, 
“ » Ἁ "Ψ ΄ Ἁ ἘΠ » 

ἕωοῦ" αὐτὰρ ἄγει κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ 

αἰτίζων ἀνὰ δῆμον. ἀτὰρ ἐρίηρας ἑταίρους 

ὥλεσε καὶ νῆα γχαφυρὴν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, 

Θρινακίης ἄπο νήσου ἰών" ὀδύσαντο γὰρ αὐτῷ 97 
7 

΄-“ ΄ “ 

Ζεύς τε καὶ ᾿᾽Ηέλιος" τοῦ γὰρ βόας ἔκταν ἑταῖροι. 
ε 

οἱ μὲν πάντες ὄλοντο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ" 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ τρόπιος νεὸς ἔκβαλε κῦμ ἐπὶ χέρσου, 

Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἱ ἀγχίθεοι γεγάασιν, 

οἱ δή μιν πέρι κῆρι θεὸν ὡς τιμήσαντο 280 
ξ ᾿, ῇ , , ϑ ᾽ Ν 

καί οἱ πολλὰ δόσαν, πέμπειν τέ μιν ἤθελον αὐτοὶ 
" “ Σ ΄ ΄ , » ΟΡ» Ἁ 

οἴκαδ᾽ ἀπήμαντον. καί κεν πάλαι ἐνθάδ᾽ ᾽᾿οδυσσεὺς 
» ὩΣ 9. ὦ « ΄ , " Ὁ 

ἤην" ἀλλ᾽ ἄρα οἱ τό γε κέρδιον εἴσατο θυμῷ, 

χρήματ᾽ ἀγυρτάζειν πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἰόντι. 

ὡς περὶ κέρδεα πολλὰ καταθνητῶν ἀνθρώπων “8 
30.) 2 ΄ 49. κ»5) 3. ἐ Χ 5 

οἶδ᾽ ᾿Οδυσεύς, οὐδ᾽ ἄν τις ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος. 
[γι “ Ἁ “4 Ψ Π] 

ὥς μοι Θεσπρωτῶν βασιλεὺς μυθήσατο Φείδων" 

ὥμνυε δὲ πρὸς ἔμ᾽ αὐτὸν ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ 

νῆα κατειρύσθαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους, 

οἱ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 290 

ἀλλ᾽ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε" τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς 

ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον. 
ἄν. 

καί μοι κτήματ᾽ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ᾽ ᾿Οδυσσεύς" 

καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ᾽ ἔτι βόσκοι, 

ὅσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος. 99 
Ἀ ᾽ 5 , 

» »-“ 

τὸν δ᾽ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο : 

ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι, 

ὅππως νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 

ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἠὲ κρυφηδόν. 

ὡς ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος, καὶ ἐλεύσεται ἤδη 800 

2 

Ὁ σόκι όνράν» ἐν ν 
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ἄγχι μάλ᾽, οὐδ᾽ ἔτι τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 
δηρὸν ἀπεσσεῖται" ἔμπης δέ τοι ὅρκια δώσω. 
ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα, θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, 
ἱστίη τ᾽ Οδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω" 
ἢ μέν τοι τάδε πάντα τέλείεται, ὡς ἀγορεύω. 805 
τοῦδ᾽ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ᾽ ᾿Οδυσσεύς, 
τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ᾽ ἱσταμένοιο. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 
"εἶ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη" 
τῷ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα 810 
ἐξ ἐ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι. 
ἀλλά μοι ὧδ᾽ ἀνὰ θυμὸν ὀΐεται, ὡς ἔσεταί περ᾽ 
οὔτ᾽ ᾿Οδυσεὺς ἔ ἔτι οἶκον ἐλεύσεται, οὔτε σὺ πομπῆς 
τεύξῃ" ἐπεὶ οὐ τοῖοι σημάντορές εἰσ᾽ ἐνὶ οἴκῳ, 
οἷος Οδυσσεὺς ἔσκε μετ ̓ ἀνδράσιν, εἴ ποτ᾽ ἔην γε, 81 
ξείνους αἰδοίους ἀποπεμπέμεν ἠδὲ δέχεσθαι. 
ἀλλά μιν, ἀμφίπολοι, ἀπονίψατε, κάτθετε δ᾽ εὐνήν, 
δέμνια καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα, 
ὥς κ᾽ εὖ θαλπιόων χρυσόθρονον᾽ Ηῶ! ἵκηται. 
ἠῶθεν δὲ μάλ᾽ ἦρι λοέσσαι τε χρῖσαί τε, 820 
ὥς κ᾽ ἔνδον παρὰ Τηλεμάχῳ δείπνοιο μέδηται 
ἥμενος ἐν μεγάρῳ. τῷ δ᾽ ἄλγιον, ὅς κεν ἐκεινων 
τοῦτον ἀνιάξῃ θυμοφθόρος" οὐδέ τι ἔργον 
ἐνθάδ᾽ ἔτι πρήξει, μάλα περ κεχολωμένος αἰνῶς. 
πῶς γὰρ ἐμεῦ σύ, ξεῖνε, δαήσεαι, εἴ τι γυναικῶν 825 
ἀλλάων περίειμι νόον καὶ ἐπίφρονα μῆτιν, 
εἴ κεν ἀῦὐσταλέος, κακὰ εἱμένος ἐν μεγάροισιν 
'δαινύῃ; ἄνθρωποι δὲ μινυνθάδιοι τελέθουσιν. 
ὃς μὲν ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀπηνέα εἰδῇ, 
τῷ δὲ καταρῶνται πάντες βροτοὶ ἄλγε᾽ ὀπίσσω 880 
ξωώ, ἀτὰρ τεθνεῶτί γ᾽ ἐφεψεόωνται ἅπαντες" 
ὃς δ᾽ ἂν ἀμύμων. αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ 
τοῦ μέν τε κλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι φορέουσιν 
πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους, πολλοί τέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον." 

,, Τὴν. δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ὌΝ 
“ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω ᾿Οδυσῆος, 8386 
ἤτοι ἐμοὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα. σιγαλόεντα 
ἤχθεθ', ὅτε πρῶτον Κρήτης ὄρεα νιφόεντα 
νοσφισάμην ἐπὶ νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο" 

Β 8 
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, ᾽ ς Ν ΄ὔ 3... ΄ " 

κείω δ᾽, ὡς τὸ πάρος περ ἀὕὔπνους νύκτας ἰαυον" 
Ἁ Ν ᾿ 4 ᾽ “ δι 

πολλὰς γὰρ δὴ νύκτας ἀεικελίῳ ἐνὶ κοίτῃ 

ἄεσα καί τ᾽ ἀνέμεινα ἐύθρονον ᾿Ηῶ δῖαν. 

οὐδέ τί μοι ποδάνιπτρα ποδῶν ἐπιήρανα θυμῷ 

γίγνεται" οὐδὲ γυνὴ ποδὸς ἅψεται ἡμετέροιο 

τάων, αἵ τοι δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασιν, 

εἰ μή τις γρηῦς ἔστι παλαιή, κέδν᾽ εἰδυῖα, 

ἥτις δὴ τέτληκε τόσα φρεσίν, ὅσσα τ᾽ ἐγώ περ᾽ 
[οὶ δ᾽ ᾽ Ἃ θ “ ὃ Ὁ “ θ ᾽ Ἂς“ 88 

τῇ δ᾽ οὐκ ἂν φθονέοιμι ποδῶν ἅψασθαι ἐμειίο. 
Χ 5 Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 

ἐς - ΓΑ] » ΄ Ἷ ΣΝ , Φ τι 

ξεῖνε φίλ᾽" οὐ γάρ πώ τις ἀνὴρ πεπνυμένος ὧδε 

ξείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵκετο δῶμα, 

ὡς σὺ μάλ᾽ εὐφραδέως πεπνυμένα πάντ᾽ ἀγορεύεις" 

ἔστι δέ μοι γρηὺς πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχουσα, 
“-“ δ, 

ἣ κεῖνον δύστηνον ἐὺ τρέφεν ἠδ᾽ ἀτίταλλεν, 
᾽ ““ 

δεξαμένη χείρεσσ᾽, ὅτε μιν πρῶτον τέκε μήτηρ, 

ἥ σε πόδας νίψει ὀλιγηπελέουσά περ ἔμπης. 
᾽ θ᾿ Ὁ “ ᾽ ἰῷ , ᾽ , 

ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἀνστᾶσα, περίφρων Ἐυρύκλεια, 

νίψον σοῖο ἄνακτος ὁμήλικα. καί που ᾿Οδυσσεὺς 

ἤδη τοιόσδ᾽ ἐστὶ πόδας τοιόσδε τὲ χεῖρας" 
ἐ 

αἶψα γὰρ ἐν κακοτητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν.᾽ 

“Ὡς ἄρ᾽ ἔφη" γρηὺς δὲ κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα, 
᾽ 

δάκρυα δ᾽ ἔκβαλε θερμά, ἔπος ὃ ὀχλοφυδνὸν ἔευπεν" 

“ὦμοι ἐγὼ σέο, τέκνον, ἀμήχανος. ἢ σε περὶ Ζεὺς 

ἀνθρώπων ἤχθηρε θεουδέα θυμὸν ἔχοντα. 

οὐ γάρ πώ τις τόσσα βροτῶν Διὲ τερπικεραύνῳ 
᾽ ͵ 

πίονα μηρί ἔκη᾽, οὐδ᾽ ἐξαίτους ἑκατόμβας, 
- Ψ 

ὕσσα σὺ τῷ ἐδίδως, ἀρώμενος ἕως ἵκοιο 
ῪῈ ΄ εἰ . , ΄ ῃ «͵ 

γῆράς τε λιπαρὸν θρέψαιο τε φαίδιμον υἱόν" 
“- 

, 

νῦν δέ τοι οἴῳ πάμπαν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ. 

οὕτω που καὶ κείνῳ ἐφεψιόωντο γυναΐκες 

ξείνων τηλεδαπῶν, ὅτε τευ κλυτὰ δώμαθ᾽ ἵκοιτο, 
΄ " 

ὡς σέθεν αἱ κύνες αἵδε καθεψιόωνται ἅπασαι, 
π Ὧ δὰ ͵ ἣν ἃ 

τάων νῦν λώβην τε καὶ αἴσχεα πόλλ, ἀλεείνων 

οὐκ ἐάᾳς νίζειν' ἐμὲ δ᾽ οὐκ ἀέκουσαν ἄνωγεν 

κούρη Ἱκαρίοιο, περίφρων Πενελόπεια. ᾿ 
“ ͵ ᾽ “- 

τῷ σε πόδας νίψω, ἅμα τ’ αὐτῆς Πηνελοπείης 
Ἁ Α “, ᾽ ᾿ 7 ᾽ » Ἀ 

καὶ σέθεν εἵνεκ᾽, ἐπεί μοι ὀρώρετανι ἔνδοθι θυμὸς 
, ) Φ μ᾿ “ ΄ Μ [τ "7 

κήδεσιν. ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ξυνίει ἔπος, ὅττι κεν εἰπιῶ. 

940 

945 

900 

ΒΣ) 

800 

960 

470 

71 

πόν. 
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πολλοὶ δὴ ξεῖνοι ταλαπείριοι ἐνθάδ᾽ ἵκοντο, 
ἀλλ᾽ οὔ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι, 380 
ὡς σὺ δέμας φωνήν τε πόδας τ᾽ Οδυσῆϊ ἔοικας. 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς: 

“ ὦ γρηῦ, οὕτω φασὶν ὅσοι ἴδον ὀφθαλμοῖσιν 
ἡμέας ἀμφοτέρους, μάλα εἰκέλω ἀλλήλοιϊν 
ἔμμεναι, ὡς σύ περ αὐτὴ ἐπιφρονέουσ᾽ ἀγορεύεις.᾽᾽ 385 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη" γρηὺς δὲ λέβηθ᾽ ἕλε παμφανόωντα, 

τῷ πόδας ἐξαπένιζεν, ὕδωρ δ᾽ ἐνεχεύατο πουλὺ 
ψυχρόν, ἔπειτα δὲ θερμὸν ἐπήφυσεν. αὐτὰρ ᾽Οδυσσεὺς 
ἵζεν ἐπ᾿ ἐσχαρόφιν, ποτὶ δὲ σκότον ἐτράπετ᾽ αἶψα" 
αὐτίκα γὰρ κατὰ θυμὸν ὀΐσατο, μή ἑ λαβοῦσα 890 
οὐλὴν ἀμφράσσαιτο καὶ ἀμφαδὰ ἔργα γένουτο. 
νέίξε δ᾽ ἄρ᾽ ἄσσον ἰοῦσα ἄναχθ᾽ ἑόν' αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 
οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκᾷ ὀδόντι 
Παρνησόνδ᾽ ἐλθόντα μετ᾽ Αὐτόλυκόν τε καὶ υἷας, 
μητρὸς ἑῆς πατέρ᾽ ἐσθλόν, ὃς ἀνθρώπους ἐκέκαστο 890 
κλεπτοσύνῃ θ᾽ ὅρκῳ τε. θεὸς δέ οἱ αὐτὸς ἔδωκεν 

͵ [4] Ὰ , ,ὔ “-“ Ἑρμείας" τῷ γὰρ κεχαρισμένα μηρία καῖεν 
ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων" ὁ δέ οἱ πρόφρων ἅμ᾽ ὀπήδει. 
Αὐτόλυκος δ᾽ ἐλθὼν ᾿Ιθάκης ἐς πίονα δῆμον 
παῖδα νέον γεγαῶτα κιχήσατο θυγατέρος ἧς" 400 
τόν ῥά οἱ Εὐρύκλεια φίλοις ἐπὶ γούνασι θῆκεν 
παυομένῳ δόρποιο, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 
“ Αὐτόλυκ᾽, αὐτὸς νῦν ὄνομ᾽ εὕρεο, ὅττι κε θεῖο 
παιδὸς παιδὶ φίλῳ" πολυάρητος δέ τοί ἐστιν. 

Ἄ } Ὁ ἃ ᾽ ΄ }] ἣ ᾿ 7 Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Αὐτόλυκος ἀπαμείβετο φώνησέν τε’ 405 
᾿ “γαμβρὸς ἐμὸς θύγωτέρ τε, τίθεσθ᾽ ὄνομ᾽, ὅττι κεν εἴπω. 
πολλοῖσιν γὰρ ἔγωγε ὀδυσσάμενος τόδ᾽ ἱκάνω, 
ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξὶν ἀνὰ χθόνα πουλυβότειραν' 
τῷ δ᾽ Ὀδυσεὺς ὄνομ᾽ ἔστω ἐπώνυμον. αὐτὰρ ἔγωγε, 
ὁππότ᾽ ἂν ἡβήσας μητρώϊον ἐς μέγα δῶμα 410 
ἔλθῃ Παρνησόνδ᾽, ὅθι πού μοι κτήματ᾽ ἔασιν, 
τῶν οἱ ἐγὼ δώσω καί μιν χαίροντ᾽ ἀποπέμψω. 

Τῶν ἕνεκ᾽ ἦλθ᾽ ᾿Οδυσεύς, ἵνα οἱ πόροι ἀγλαὰ. δῶρα. 
τὸν μὲν ἄρ᾽ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο 
χερσίν τ᾽ ἠσπάξοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισιν" 415 
μήτηρ ὃ Αμφιθέη μητρὸς περιφὺσ Ὀδυσῆϊ ; 
κυσσ ἄρα μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά. 
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Αὐτόλυκος δ᾽ υἱοῖσιν ἐκέκλετο κυδαλίμοισιν 

δεῖπνον ἐφοπλίσσαι: τοὶ δ᾽ ὀτρύνοντος ἄκουσαν, 

αὐτίκα δ᾽ εἰσάγαγον βοῦν ἄρσενα πενταέτηρον. 420 

τὸν δέρον ἀμφί θ᾽ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα, 

μίστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως, πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν, 

ὥπτησάν τε περιφραδέως, δάσσαντό τε μοίρας. 

ὼς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης" 43 

ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν, 

δὴ τότε κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, 

βάν ῥ᾽ ἴμεν ἐς θήρην, ἠμὲν κύνες ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 

υἱέες Αὐτολύκου: μετὰ τοῖσι δὲ δῖος ᾽Οδυσσεὺς 480 

ἤϊεν. αἰπὺ δ᾽ ὄρος προσέβαν καταειμένον ὕλῃ 

Παρνησοῦ, τάχα δ᾽ ἵκανον πτύχας ἠνεμοέσσας. 

ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας 

ἐξ ἀκαλαρρείταο βαθυρρόου ᾿Ωκεανοῖο, 

οἱ δ᾽ ἐς βῆσσαν ἵκανον ἐπακτῆρες" πρὸ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῶν 430 

ἴχνι᾽ ἐρευνῶντες κύνες ἤϊσαν, αὐτὰρ ὄπισθεν 

υἱέες Αὐτολύκου" μετὰ τοῖσι δὲ δῖος ᾿Οδυσσεὺς 

ἤϊεν ἄγχι κυνῶν, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος. 

ἔνθα δ᾽ ἄρ᾽ ἐν λόχμῃ πυκινῇ κατέκειτο μέγας σῦς. 

τὴν μὲν ἄρ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων, 440 

οὔτε μιν ἠέλιος φαέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν, 

οὔτ᾽ ὄμβρος περάασκε διαμπερές" ὡς ἄρα πυκνὴ 

ἦεν, ἀτὰρ φύλλων ἐνέην χύσις ἤλιθα πολλή. 

τὸν δ᾽ ἀνδρῶν τε κυνῶν τε περὶ κτύπος ἦλθε ποδοῖϊν, 

ὡς ἐπάγοντες ἐπῇσαν" ὁ δ᾽ ἀντίος ἐκ ξυλόχοιο, 446 

φριξας εὖ λοφιήν, πῦρ δ᾽ ὀφθαλμοῖσι δεδορκώς, ᾿ 
ΧἾτΡ ΑΝ Ἢ 

στῆ ῥ᾽ αὐτῶν σχεδόθεν. ὁ δ ἄρα πρώτιστος ᾽Οδυσσεὺς 

ἔσσυτ᾽ ἀνασχόμενος δολιχὸν δόρυ χειρὶ παχείῃ, 

οὐτάμεναι μεμαώς" ὁ δέ μιν φθάμενος ἔλασεν σῦς 

γουνὸς ὕπερ, πολλὸν δὲ διήφυσε σαρκὸς ὀδόντι 460 

λικριφὶς ἀΐξας, οὐδ᾽ ὀστέον ἵκετο φωτός. 

τὸν δ᾽ ᾽᾿Οδυσεὺς οὔτησε τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον, 

ἀντικρὺ δὲ διῆλθε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή᾽" 

κὰδ δ᾽ ἔπεσ᾽ ἐν κονίησι μακών, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο θυμός. 

τὸν μὲν ἄρ᾽ Αὐτολύκου παῖδες φίλοι ἀμφεπένοντο, 4ὔδ 

ὠτειλὴν δ᾽ ᾿Οδυσῆος ἀμύμονος, ἀντιθέοιο - 

γ 
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“ ᾽ ἐς 3 δὴ δ᾽ ᾿ ᾿ δῆσαν ἐπισταμένως, ἐπαοι ἢ ὃ αἷμα κελαινὸν Ψ “ ἊΨ , Ἀ χ ἔσχεθον, αἶψα δ᾽ ἵκοντο φίλου πρὸς δώματα πατρός. ΄ φ δ τὸν μὲν ἄρ᾽ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο 
“ 7 εὖ ἰησάμενοι ἠδ᾽ ἀγλαὰ δῶρα πορόντες 460 καρπαλίμως χαίροντα φίλην χαίροντες ἔπεμπον 

εἰς ᾿Ιθάκην. τῷ μέν ῥα πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 
χαῖρον νοστήσαντι, καὶ ἐξερέεινον ἕκαστα, ᾽ Ἀ “ ς δ "» ; 5 7 οὐλὴν ὅττι πάθοι" ὁ δ᾽ ἄρα σφίσιν εὖ κατέλεξεν, 
ὥς μιν θηρεύοντ᾽ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι, 465 ᾿ ᾽ » , Ἁ ςη ᾽ 7] [αρνησόνδ᾽ ἐλθόντα σὺν υἱάσιν Αὐτολύκοιο. 

Τὴν γρηῦς χείρεσσι καταπρηνέσσι λαβοῦσα 
γνῶ ῥ᾽ ἐπιμασσαμένη, πόδα δὲ προέηκε φέρεσθαι. 
ἐν δὲ λέβητι πέσε κνήμη, κανάχησε δὲ χαλκός, 469 “ἡ ΝΕ ἀξαδ, , ͵ Ν πο ν Ν Ν »)φῳ“7 3 ᾧ ἄψ' δ᾽ ἑτέρωσ᾽ ἐκλίθη" τὸ δ᾽ ἐπὶ χθονὸς ἐξέχυθ᾽ ὕδωρ. 
τὴν δ᾽ ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε φρένα, τὼ δέ οἱ ὄσσε δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 
ἁψαμένη δὲ γενείου ᾿Οδυσσῆα προσέειπεν" "ἢ ζῷ ν 9 Δ κα ῇ ͵ ΤΥ, "ΚΓ ἢ μάλ᾽ Ὀδυσσεύς ἐσσι, φίλον τέκος" οὐδέ σ ἐγωγε Νὰ ΜΝ ν ΄ " ἊΣ 4 ὧδ ς ͵΄ 2) πριν ἐγνὼν πρὶν πάντα ἄνακτ᾽ ἐμὸν ἀμφαφάασθαι. 
Ἦ, καὶ Πηνελόπειαν ἐσέδρακεν ὁ θαλμοῖσιν, 476 ζΖ ᾽ ͵ ᾿ , ΝΑ πεφραδέειν ἐθέλουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἔοντα. ἡ δ᾽ οὔτ᾽ ἀθρῆσαι δύνατ’ ἀντίη οὔτε νοῆσαι: ] ᾽ τῇ γὰρ ᾿Αθηναίη νόον ἔτραπεν. ον ̓ Οδυσσεὺς χείρ᾽ ἐπιμασσάμενος φάρυγος λάβε εξιτερῆφιν, 480 Ὁ ᾽ 

᾿ τῇ δ᾽ ἑτέρῃ ἕθεν ἄσσον ἐρύσσατο, φώνησέν τε' «ἐ “Ὁ ͵ ἃ , ε , Ἁ ͵7 - ὌΝ ᾽ Ἁ μαία, τίη μ᾽ ἐθέλεις ὀλέσαι; σὺ δέ μ ἐτρεφες αὐτὴ τῷ σῷ ἐπὶ μαζῷ: νῦν δ᾽ ἄλγεα πολλὰ μογήσας ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ, 48 σίγα, μή τίς τ᾽ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισι πύθηται. ἢ ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" ᾽ ΕΣ 

“ εἰ ὑπ᾽ ἔμοιγε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς, ᾽ Ἁ “ Μ “ ᾽ ͵ ε δον Ὡ- »Μ οὐδε τροφοῦ οὔσης σεῦ ἀφέξομαι, ὁππότ᾽ ἂν ἄλλας ᾿] 
“- 

“Ὁ δμωὰς ἐν μεγάροισιν ἐμοῖς κτείνωμι γυναῖκας." 490 Ἁ ᾽ Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια" “ ΄ - ΄ , “τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων; , 

᾿ οἶσθα μέν, οἷον ἐμὸν μένος ἔμπεδον οὐδ᾽ ἐπιεικτόν, ἕξω δ᾽, ὡς ὅτε τις στερεὴ λίθος ἠὲ σίδηρος. , 

ἊὉ ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν' 490 



14. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 19. 

εἴ χ᾽ ὑπὸ σοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγανους, 

δὴ τότε τοι καταλέξω ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας, 

αἵ τέ σ᾽ ἀτιμάζουσι καὶ αἵ νηλιτεῖς εἰσιν.᾽ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 
Ὀδυσσεύς" 

“μαῖα, τίη δὲ σὺ τὰς μυθήσεαι; οὐδέ τί σε χρή: 500 

εὖ νυ καὶ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι καὶ εἴσομ᾽ ἑκάστην. 

ἀλλ᾽ ἔχε συγῆ μῦθον, ἐπίτρεψον δὲ θεοῖσιν. 
«Ὁ ΞΕ. δ, Χ Δ, , 7 

Ως ἄρ᾽ ἔφη’ γρηὺς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει 

οἰσομένη ποδάνιπτρα᾽ τὰ γὰρ πρότερ᾽ ἔκχυτο πάντα. 

αὐτὰρ ἐπεὶ νίψεν τε καὶ ἤλειψεν λίπ᾽ ἐλαίῳ, σοῦ 

αὖτις ἄρ᾽ ἀσσοτέρω πυρὸς ἕλκετο δίφρον ᾿Οδυσσεὺς 

θερσόμενος, οὐλὴν δὲ κατὰ ῥακέεσσι κάλυψεν. 

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια" 

« ξεῖνε, τὸ μέν σ᾽ ἔτι τυτθὸν ἐγὼν εἰρήσομαν αὐτή" 

καὶ γὰρ δὴ κοίτοιο τάχ᾽ ἔσσεται ἡδέος ὥρη, 510 

ὅντινά ἡ ὕπνος ἕλοι ὑλυκερὸς καὶ κηδόμενόν περ. 

αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ πένθος ἀμέτρητον πόρε δαίμων" 

ἤματα μὲν γὰρ τέρπομ᾽ ὀδυρομένη, γοόωσα, 

ἔς τ᾽ ἐμὰ ἔργ᾽ ὁρόωσα καὶ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ" 

αὐτὰρ ἐπὴν νὺξ ἔλθῃ, ἕλῃσί τε κοῖτος ἅπαντας, 51 

κεῖμαι ἐνὶ χλέκτρῳ πυκιναὶ δέ μοι ἀμφ᾽ ἀδινὸν κῆρ 

ὀξεῖαι μελεδῶνες ὀδυρομένην ἐρέθουσιν. 

ὡς δ᾽ ὅτε Πανδαρέου κούρη, χλωρηὶς Ἀηδών, 

καλὸν ἀείδησιν ἔαρος νέον ἱσταμένοιο, 

δενδρέων ἐν πετάλοισι καθεζομένη πυκινοῖσιν, 590 

ἥτε θαμὰ τρωπῶσα χέει πολυηχέω φωνήν, 

παῖδ᾽ ὀλοφυρομένη "τυλον φιλον, ὅν ποτε χαλκᾷ 

κτεῖνε δι’ ἀφραδίας, κοῦρον Ζήθοιο ἄνακτος, 

ὡς καὶ ἐμοὶ δίχα θυμὸς ὀρώρεται 
ἔνθα καὶ ἔνθα, 

ἠὲ μένω παρὰ “παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσω, δ2ῦ 

κτῆσιν ἐμήν, δμωάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγω δῶμα, 

εὐνήν τ᾽ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν, 

ἢ ἤδη ἅμ᾽ ἕπωμαι Ἀχαιῶν ὅστις ἄριστος 

μνᾶται ἐνὶ μεγάροισι, πορὼν ἀπερείσια ἕδνα. 

παῖς δ᾽ ἐμὸς ἕως μὲν ἔην ἔτι γήπιος ἠδὲ χαλίφρων,
 ὅϑ0. 

γήμασθ᾽ οὔ μ᾽ εἴα πόσιος κατὰ δῶμα λυποῦσαν᾽" | 

νῦν δ᾽ ὅτε δὴ μέγας ἐστὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνει, 

καὶ δή μ᾽ ἀρᾶται παλιν ἐλθέμεν ἐκ μεγάροιο, 

κτήσιος ἀσχαλόων, τήν οἱ κατέδουσιν ᾿Αχαιοί. “ 

"ὦ 
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ἀλλ᾽ ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόκριναι καὶ ἄκουσον. 525 
χῆνές μοι κατὰ οἶκον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσιν " 
ἐξ ὕδατος, καί τέ σφιν ἰαίνομαι εἰσορόωσα" 
ἐλθὼν δ᾽ ἐξ ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλο εἰλης 
πᾶσς κατ᾽ αὐχένας ἣξε καὶ ἔκτανεν" οἱ ἐν ἐκέχυντο 
ἁθρόοι ἐν μεγάροις, ὁ δ᾽ ἐς αἰθέρα δῖαν ἀέρθη. 540 
αὐτὰρ ἐγὼ κλαῖον καὶ ἐκώκυον ἔν περ ὀνείρῳ, 
ἀμφὶ δ᾽ ἔμ᾽ ἠγερέθοντο ἐϊπλοκαμῖδες Ἀχαιαί, 
οἴκτρ᾽ ὀλοφυρομένην, ὅ μοι αἰετὸς ἔκταγε χῆνας. 
ἂψ δ᾽ ἐλθὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ προὔχοντι μελάθρῳ, 
φωνῇ δὲ βροτέῃ κατερήτυε, φώνησέν τε" δ4ὅ ᾿ θάρσει, ᾿Ικαρίου κούρη τηλεκλειτοῖο- 
οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ ἐσθλόν, ὅ τοι τετελεσμένον ἔσται. χῆνες μὲν μνηστῆρες, ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις 
ἦα πάρος, νῦν αὖτε τεὸς πόσις εἰλήλουθα, 
ὃς πᾶσι μνηστῆρσιν ἀεικέα πότμον ἐφήσω.᾽ δδ0 
ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐμὲ μελιηδὴς ὕπνος ἀνῆκεν" 
παπτήνασα δὲ χῆνας ἐνὶ μεγάροισι νόησα 
πυρὸν ἐρεπτομένους παρὰ πυελον, ἧχι πάρος περ. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς-" “ὦ γύναι, οὔ πως ἔστιν ὑποκρίνασθαι ὄνειρον δῦδ ἄλλῃ ἀποκλίναντ᾽, ἐπειή ῥά τοι αὐτὸς ᾽Οδυσσεὺς 
πέφραδ᾽, ὅπως τελέει. μνηστῆρσι δὲ φαίνετ᾽ ὄλεθρος πᾶσι μάλ᾽, οὐδέ κέ τις θάνατον καὶ Κῆρας ἀλύξει.᾽ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 
“ ξεῖν᾽, ἤτοι μὲν ὄνειροι ἀμήχανοι, ἀκριτόμυθοι 560 γύγνοντ᾽, οὐδέ τι πάντα τελείεται ἀνθρώποισιν. δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων" 
αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ᾽ ἐλέφαντι. τῶν οἱ μέν κ᾽ ἔλθωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος, 
οἵ ῥ᾽ ἐλεφαίρονται, ἔπε ἀκράαντα φέροντες" 566 οὗ δὲ διὰ ξεστῶν κεράων ἔλθωσι θύραζε, 
οἵ ῥ᾽ ἔτυμα κραίνουσι, βροτῶν ὅτε κέν τις ἴδηται. ἀλλ᾽ ἐμοὶ οὐκ ἐντεῦθεν ὀΐομαι αἰνὸν ὄνειρον 
ἐλθέμεν" ἣ κ᾽ ἀσπαστὸν ἐμοὶ καὶ παιδὶ γένοιτο. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 570 ἥδε δὴ ἠὼς εἶσι δυσώνυμος, ἥ μ᾽ Οδυσῆος 
οἴκου ἀποσχήσει" νῦν γὰρ καταθήσω ἄεθλον, 
τοὺς πελέκεας, τοὺς κεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν 
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“ ϑινν , Γ οἵ , ΙΑ 

ἵστασχ᾽ ἑξείης, δρνοχους ὡς, δώδεκα πάντας" 
Ἀ 5. ἂν » 

.-“ Ι 

στὰς δ᾽ ὅγε πολλὸν ἄνευθε διαρρίπτασκεν ὀΐστον. ὅ76 

΄ο Ν 
΄»“ ΄ 

νῦν δὲ μνηστήρεσσιν ἄεθλον τοῦτον ἐφήσω" 
Ἂ ΨΑ .“, 

ὃς δέ κε ῥηΐτατ᾽ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσιν, 

εἶ “ 
ἍΝ 

᾽ 

καὶ διοϊστεύσῃ πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων, 
“Ὁ ιν 

“ “ 

τῷ κεν ἅμ᾽ ἑσποίμην, νοσφισσαμένη τόδε δῶμα 

κουρίδιον, μάλα καλόν, ἐνίπλειον βιότοιο, 580 

τοῦ ποτὲ μεμνήσεσθαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ. 
᾿] 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς" 

μι Ὰ 

- 

“ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω ᾽᾿Οδυσῆος, 

μηκέτι νῦν ἀνάβαλλε δόμοις ἔνι τοῦτον ἄεθλον" 

Ν 7 
΄ ᾽ , . ΟΥΥ 

, 

πρὶν γὰρ τοι πολύμητις ἐλεύσεται ἐνθάδ᾽ ᾿ΟΕδυσσεύς, 

πρὶν τούτους τόδε τόξον ἐὔξοον ἀμφαφόωντας 686 

νευρήν τ᾽ ἐντανύσαι διοϊστεῦσαί τε σιδήρου. β 

᾿ ᾽ 5 ͵ ῃ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελοπειᾶ" β 

«εἴ κ᾽ ἐθέλοις μοι, ξεῖνε, παρήμενος ἐν μεγάροισιν β 

͵ " , “ 2 »Ὶ , 
͵ 

τέρπειν, οὔ κέ μοι ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισι χυθείη. 590 

ἀλλ᾽ οὐ γάρ πως ἔστιν ἀύπνους ἔμμεναι αἰεὶ 

ἀνθρώπους" ἐπὶ γάρ τοι ἑκάστῳ μοῖραν ἔθηκαν 

ἀθάνατοι θνητοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν" 

ΕΣ Ἦν ΩΨ Ν ϑυν “ἡ ς γον ᾽ ΝΝ 

ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα 

χέξομαι εἰς εὐνήν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται, δ9ὅ 

 ΡεῚ ΄ , 5 - ῇ 5 59 Ἁ 

αἰεὶ δάκρυσ ἐμοισι πεφυρμένη, ἐξ οὗ Οδυσσεὺς 
“" 

ὥχετ᾽ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν. 

7 
“ Ἁ δὲ Ψ ,δ᾽ δι... » 

ἔνθα κε λεξαίμην" συ ὁε λέξεο τῳὸ ἐνύ οὐκῷ, 

ἢ χαμάδις στορέσας, ἤ τοι κατὰ δέμνια θέντων.᾽" 

Ως εἰποῦσ᾽ ἀνέβαιν᾽ ὑπερώϊα συγαλόεντα, 600 

οὐκ οἴη" ἅμα τῇ ὙΞ καὶ ἀμφίπολοι
 κίον ἄλλαι. 

᾿] “ΩΝ Ἂ3 Ὁ» ΄“ Ἁ » Ι 
᾿ 

ἐς δ᾽ ὑπερῷ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν 

“- » ΘΕΨ , ΄σ ͵ ΄ »"" ς.ς ὦ 

κλαῖεν ἔπειτ᾽ Οδύσῆα φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον 

ἡδὺ 5 Ἁ , 
, 

΄Ὁ ἊἋθ ῇ 

ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γχλαυκῶπις ΛθϑθΖηνή. 

.---᾿....:-- τ-.----- 

γ. 90. 
“ ᾿ 

Αὐτὰρ ὁ ἐν προδόμῳ εὐνάζετο δῖος ᾿Οδυσσεύς" 

κὰμ μὲν ἀδέψητον βοέην στόρεσ᾽, αὐτὰρ ὕπερθεν 
.“" Ὰ 

, 

κώεα πόλλ᾽ ὀΐων, τοὺς ἱρεύεσκον Ἀχαιοί" 
» 

ΝΥΝ ὦ Ἀ “ , 
, 

Εὐρυνόμη δ᾽ ἀρ ἐπὶ χλαῖναν βάλε κοιμηθέντι. . 
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ἔνθ᾽ ᾿Οδυσεὺς μνηστῆρσι κακὰ φρονέων ἐνὶ θυμῷ 5 κεῖτ᾽ ἐγρηγορόων" ταὶ δ᾽ ἐκ μεγάροιο γυναῖκες 
ἤϊσαν, αἵ μνηστῆρσιν ἐμισγέσκοντο πάρος περ, ἀλλήλῃσι γέλω καὶ ἐὐφροσύνην παρέχουσαι. 
τοῦ δ᾽ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν" 
πολλὰ δὲ μερμήριξε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, 10 ἠὲ μεταΐξας θάνατον τεύξειεν ἑκάστῃ, 
ἢ ἔτ᾽ ἐῷ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μιγῆναι 
ὕστατα καὶ πύματα. κραδίη δέ οἱ ἔνδον ὑλάκτει. . Ν ζ ᾽ “ Ἀ 7 “ ὡς δὲ κύων ἀμαλῇσι περὶ σκυλάκεσσι βεβῶσα ἄνδρ᾽ ἀγνοιήσασ᾽ ὑλάει, μέμονέν τε μάχεσθαι, 18 ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγαιομένου κακὰ ἔργα. στῆθος δὲ πλήξας. κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ" 

᾽ “πτέτλαθι δή, κραδίη" καὶ κύντερον ἄλλο ποτ ἔτλης, ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσθιε Κύκλωψ ἰφθίμους ἑτάρους" σὺ δ᾽ ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις 20 ἐξάγαγ᾽ ἐξ ἄντροιο ὀϊόμενον θανέεσθαι. “Δ " δ γὼ 7ὔ ΄ " ΓῚ ὡς ἔφατ᾽ ἐν στήθεσσι καθαπτόμενος φίλον ἤτορ. τῷ δὲ μάλ᾽ ἐν πείσῃ κραδίη μένε τετληυῖα ΄ὔ » Ά Ε] Ἃ, « 7 » ν᾽ ἊΨ γωλεμέως" ἀτὰρ αὐτὸς ἑλίσσετο ἔνθα καὶ ἔνθα. ὡς δ᾽ ὅτε γαστέρ᾽ ἀνὴρ πολέος πυρὸς αἰθομένοιο, 5 ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος, ἔνθα καὶ ἔνθα »ὕ, ΄ὔ 3. 4 “ ᾽ “ αἰοόλλῃ, μάλα δ᾽ ὧκα λιλαίεται οπτηθῆναι, Δ ΒΕ Ι Ξ ν ΩΣ. ΙΝ ς Ζ 
“ ὡς ἂρ ὃ γ ἔνθα καὶ ἔνθα ἐλίσσετο, μερμηρίζων, ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει μοῦνος ἐὼν πολέσι. σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη 580 οὐρανόθεν καταβᾶσα- δέμας δ᾽ ἤϊκτο γυναικί. δ σι, ᾽ » 

“ 
ων στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς, καί μιν περὸς μῦθον ἔειπεεν- » » 

’ 
ω 

“τίπτ᾽ αὖτ᾽ ἐγρήσσεις, πάντων περὶ κάμμορε φωτῶν; οἶκος μέν τοι, ὅδ᾽ ἐστί, γυνὴ δέ τοι ἥδ᾽ ἐνὶ οἴκῳ, καὶ παῖς, οἷόν πού τις ἐέλδεται ἔμμεναι υἷα." 80 Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾽Οδυσσεύς Ἁ “Ὁ ΄, 
“ “ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, θεά, κατὰ μοῖραν ἔειπες" Ε 7 ἀλλά τί μοι τόδε θυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει, ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσω “Ὁ ᾽ μουνος ἐών' οἱ δ᾽ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔωσιν. 40 χ δ᾽ μὴ ἃ, ὃ - Ν᾿ ἃ Ν 7, Τρὸς ὁ ετί καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζω" εἰ περ γὰρ κτείναιμι Διός τε σέθεν τε ἕκητι, - ς ὃ , , Μ 3) 

πῇ κεν ὑπεκπροφύδοιμι; τά σε φράξεσθαι ἄνωγα. 

᾿, 
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.᾿ ᾿] 

“ . 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Αθήνη" 
Ν ΄ 

᾽ : 

“σχέτλιε, καὶ μὲν τίς τε χερείονι πείθεθ ἑταίρῳ. 
ες ᾿ ᾽ ε 

Γ 

ὅς περ θνητός τ᾽ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν" 
᾽ Ἁ 2 Χ Γ » 

Ν «“,. ΄ 

αὐτὰρ ἐγὼ θεὸς εἰμυ, διαμπερὲς ἥ σε φυλάσσω 

ἐν πάντεσσι πόνοις. ἐρέω δέ τοι ἐξαναφανδόν" 
, 

εἴ περ πεντήκοντα λόχοι μερόπων ἀνθρώπων 
“ω. “- " ἴω Γ -" 

νῶϊ περισταῖεν, κτεῖναι μεμαῶτες Ἀρηὶ, 
’ “ 5 ἕ 

ον - 

καί κεν τῶν ἐλάσαιο βοας καὶ ἴφια μῆλα. 

Ρ] ΦῸ ὁ ἊΨ » Ι ἢ Ἁ ᾿ 

ἀλλ᾽ ἑλέτω σε καὶ ὕπνος" ἀνίη Καὶ Τὸ φυλάσσειν 
- ᾿ 

πάννυχον ἐγρήσσοντα, κακῶν δ᾽ ὑποδύσεαι ἤδη. 

δῇς φάτο, καί ῥά οἱ ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευεν, 

αὐτὴ δ᾽ ἂψ' ἐς Ὄλυμπον ἀφίκετο δῖα θεάων. 

εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων μελεδήματα θυμοῦ, 
΄ " πὰ ἀπὰς 2 , Ἃ 3 » -“" 

χυσιμελής, ἄλοχος δ᾽ ἄρ ἐπέγρετο κέδν᾽ εἰδυῖα, 
- ᾽ ᾿] 

- 

κλαῖε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν λέκτροισι καθεζομένη μαλακοῖσιν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίουσα κορέσσατο ὃν κατὰ θυμόν, 

Ἀρτέμιδι πρώτιστον ἐπεύξατο δῖα γυναικῶν" 

«Ἄρτεμι, πότνα θεά, θύγατερ Διός, αἴθε μοι ἤδη 

“πε ᾿ε ἢ 7 χη. ἀν Ν Ὡ 

ἰὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλοῦσ ἐκ θυμὸν ἐλοιο. 

᾽ , “Ὁ Ὁ 8 , ᾽ » » ΄ 

αὐτίκα νῦν, ἢ ἔπειτά μ᾽ ἀναρπάξασα θύελλα 

οἴχοιτο προφέρουσα κατ᾽ ἠερόεντα κέλευθα, 
» -“" Χ , » “ γ »“ 

ἐν προχοῇς δὲ βάλοι ἀψορρόου κεανοίο. 
φ » 

͵ , }] , ,ὔ 

ὡς δ᾽ ὅτε Πανδαρέου κούρας ἀνέλοντο θύελλαι" 

τῇσι τοκῆας μὲν φθῖσαν θεοί, αἱ δ᾽ ἐλίποντο 
᾽ ΦΒΕ 4 , Ἀ ἋΣ» ! 

ὀρφαναὶ ἐν μεγάροισι, κομίσσε δὲ δ᾽ Ἀφροδίτη 

τυρῷ καὶ μέλιτι γλυκερῷ καὶ ἡδέϊ οἴνῳ" 

Ἥρη δ᾽ αὐτῇσιν περὶ πασέων δῶκε γυναικῶν 

εἶδος καὶ πινυτήν, μῆκος δ᾽ ἔπορ᾽ Ἄρτεμις ἁγνὴ, 

ἔργα δ᾽ Ἀθηναίη δέδαε κλυτὰ ἐργάζεσθαι. 
ιν Ι “-“ , Ν Υ 

εὖτ᾽ Ἀφροδίτη δῖα προσέστιχε μᾶκρον Ολυμπὸον 

κούρῃς αἰτήσουσα τέλος θαλεροῖο γάμοιο, 

ἐς Δία τερπικέραυνον---ὁ γάρ τ᾽ εὖ οἷδεν ἅπαντα, 

μοῖράν τ᾽ ἀμμορίην τε καταθνητῶν ἀνθρώπων,--- 

τόφρα δὲ τὰς κούρας Ἅρπυιαι ἀνηρείψαντο, 

καί ῥ᾽ ἔδοσαν στυγερῇσιν Ἐρινύσιν ἀμφιπολεύειν. 

ὡς ἔμ᾽ ἀϊστώσειαν ᾿᾽᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες, 

ἠέ μ᾽ ἐὐπλόκωμος βάλοι Ἄρτεμις, ὄφρ᾽ Οδυσῆα 

ὀσσομένη καὶ γαῖαν ὕπο στυγερὴν ἀφικοίμην, 
7] » 

μηδέ τι χείρονος ἀνδρὸς ἐὐφραίνουμι νόημα. 

γ 

Αὖ 

ῦ0 

δῦ 

60 

[ἢ 

70 
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᾽ Ἁ Ἁ Ν , Ν " , ΄ ΄ , ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀνεκτὸν ἔχει κακόν, ὁππότε κέν τις 
ἤματα μὲν κλαίῃ πυκινῶς ἀκαχήμενος ἦτορ, 

" ς νύκτας δ᾽ ὕπνος ἔχῃσιν' ὁ γάρ τ’ ἐπέλησεν ἁπάντων, - ω Ἃ 
΄ ἐσθλῶν ἠδὲ κακῶν, ἐπεὶ ἂρ βλέφαρ᾽ ἀμφικαλύψη. 86 

᾽ αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ ὀνείρατ᾽ ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων. 
τῇδε γὰρ αὖ μοι νυκτὶ παρέδραθεν εἴκελος αὐτῷ, 
τοῖος ἐών, οἷος ἦεν ἅμα στρατῷ" αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ Ε .κ ν ᾽ 2 7 " Ψἷ ᾽ δ »΄ 3) χαιρ, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ὄναρ ἔμμεναι, ἀλλ ὕπαρ ἤδη.᾽᾽ 90 «Δ Μ ᾽ ᾽ Π Ν ῇ Μ ᾽ 7, Ὡς ἐφατ΄ αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν ᾿Ηώς. -“ πὴ,» 4 " ΄ -" ᾽ ͵ τῆς δ᾽ ἄρα κλαιούσης ὄπα σύνθετο δῖος Οδυσσεύς" 
μερμήριζε δ᾽ ἔπειτα, δόκησε δέ οἱ κατὰ θυμὸν 
ἤδη γυιγνώσκουσα παρεστάμεναι κεφαλῆφιν. 
χλαῖναν μὲν συνελὼν καὶ κώεα, τοῖσιν ἐνεῦδεν, 95 
ἐς μέγαρον κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου, ἐκ δὲ βοείην “ ΄ Ε λ ᾽ ΝΜ -“ » , θῆκε θύραξε φέρων, Διὶ δ᾽ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών" 
“Ζεῦ πάτερ, εἴ μ᾽ ἐθέλοντες ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν 

“ » ΄ ἤγετ᾽ ἐμὴν ἐς γαῖαν, ἐπεί μ᾽ ἐκακώσατε λίην, 
φήμην τίς μοι φάσθω ἐγειρομένων ἀνθρώπων 100 
ἔνδοθεν, ἔκτοσθεν δὲ Διὸς τέρας ἄλλο φανήτω. «ὁ ΝΜ, ᾽ ᾽ ῇ Ξ “ ἌΝ ,ὔ ΄ ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητίετα Ζεύς, ᾽ ΄ Γι ἥ ᾽ ΕῚ ᾽ 7 ) ΄ αὐτίκα δ᾽ ἐβρόντησεν ἀπ᾿ αὐγλήεντος λύμπου, 

- ᾽ ὑψόθεν ἐκ νεφέων" γήθησε δὲ δῖος Οδυσσεύς. 
φήμην δ᾽ ἐξ οἴκοιο γυνὴ προέηκεν ἀλετρὶς 108 ᾽ 

ω πλησίον, ἔνθ᾽ ἄρα οἱ μύλαι εἴατο ποιμένι λαῶν, 
τῇσιν δώδεκα πᾶσαι ἐπερρώοντο γυναῖκες 
Μ ,’ Ν,. 3 77 Ν ᾽ “ ἄλφιτα τεύχουσαι καὶ ἀλείατα, μυελὸν ἀνδρῶν. 
αἱ μὲν ἄρ᾽ ἄλλαι εὗδον, ἐπεὶ κατὰ πυρὸν ἄλεσσαν, 
ἡ δὲ μί᾽ οὔ πω παύετ᾽, ἀφαυροτάτη δ᾽ ἐτέτυκτο" 110 
ἥ ῥα μύλην στήσασα ἔπος φάτο, σῆμα ἄνακτι" 
“Ζεῦ πάτερ, ὅστε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσεις, ᾿ » “ ἢ μεγάλ᾽ ἐβρόντησας ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἀστερόεντος, 
οὐδέ ποθι νέφος ἐστί: τέρας νύ τεῳ τόδε φαίνεις. 
κρῆνον νῦν καὶ ἐμοὶ δειλῇ ἔπος, ὅττι κεν εἴπω“ 115 
μνηστῆρες πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤματι τῷδε 
ἐν μεγάροις ᾿Οδυσῆος ἑχλοίατο δαῖτ᾽ ἐρατεινήν, 
οἱ δή μοι καμάτῳ θυμαλγέϊ γούνατ᾽ ἔλυσαν 
ἄλφιτα τευχούσῃ" νῦν ὕστατα δειπνήσειαν.᾽" 

δ -“ ΝΥ Ὡς ἄρ᾽ ἔφη" χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεὺς 190 
Ζηνός τε βροντῇ" φάτο γὰρ τίσασθαι ἀλείτας. 
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᾿ 
»" 

Αἱ δ᾽ ἄλλαι δμωαὶ κατὰ δωματα κάλ᾽ ᾿Οδδυσῆος 

ἀγρόμεναι ἀνέκαιον ἐπ’ ἐσχάρῃ ἀκάματον πῦρ. 
΄ ᾽ ᾽ -“ » , 5 ὦ Δ 

Τηλέμαχος δ᾽ εὐνῆθεν ἀνίστατο, ἰσόθεος φως, 
“ Ἔξ Α 

Ν Ἂ, “ ᾽ Ἁ ΠΑνΣ᾿ » 

εἵματα ἑσσάμενος" περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ᾽ ὦμῳ, ᾿. 12 

ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 
χά 3. 3» μη 3 ῇ 5 .- “ 

εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκώχμένον ὀξέϊ χαλκῷ. 
-“ ᾿] 

΄ 
΄ - 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰών, πρὸς δ᾽ Εὐρύκλεϊαν ἔευπεν" 
«ς - ΄ Ἶ - 5 “ θ᾽ “οἱ » 

μαῖα φίλη, τὸν ξεῖνον ἐτιμήσασῦ᾽ ἐνὶ οἰκῷ 

εὐνῇ καὶ σίτῳ, ἢ αὔτως κεῖται ἀκηδής; 130 

τοιαύτη γὰρ ἐμοὶ μήτηρ πινυτή περ ἐοῦσα" 
ο 

΄ ΄ 

ἐμπλήγδην ἕτερόν γε τίει μερόπων ἀνθρώπων 

χείρονα, τὸν δέ τ᾽ ἀρείον᾽ ἀτιμήσασ᾽ ἀποπέμπει." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλειω" 

“οὐκ ἂν μιν νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόφο. 13 

Ψ εἰ Χ - 4 “ 3 ὟΝ ᾽ Ε] ῇ 

οἶνον μὲν γὰρ πῖνε καθήμενος, ὄφρ᾽ ἔθελ᾽ αὐτος. 

σίτου δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔφη πεινήμεναι" εἴρετο γάρ μιν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κοίτοιο καὶ ὕπνου μιμνήσκοιτο, 

ἡ μὲν δέμνι᾽ ἄνωγεν ὑποστορέσαι δμωῇσιν, 
} 

“" 

αὐτὰρ ὅ γ᾽, ὥς τις πάμπαν ὀϊζυρὸς καὶ ἄποτμος, 140 

᾽ » ιν Β ῇ 
Ἀν 3 ΦΌΥ 

͵ 

οὐκ ἔθελ᾽ ἐν λέκτροισι καὶ ἐν βήγεσσι καθεύδειν, 
5 » 5 » ῇ , Ἁ ψ' κα 

ἀλλ᾽ ἐν ἀδεψήτῳ βοέῃ καὶ κώεσιν οἰῶν 
ἔδ ἈΦ, δό ἑ “- δ᾽ ) ,ὔ ε ἣἥ -99 

ἔδραθ᾽ ἐνὶ προδόμῳ" χλαῖναν ἐπιέσσαμεν ἡμεῖς. 

δῷς φάτο' Τηλέμαχος δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει 

ἔγχος ἔχων" ἅμα τῷ γε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο. 14 

“ 
.] “ 

͵7 

βὴ δ᾽ ἴμεν εἰς ἀγορὴν μετ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιοῦς. 

ἡ δ᾽ αὖτε δμωῇσιν ἐκέκλετο δῖα γυναικῶν, 

Εὐρύκλει᾽,᾿Ὥπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο" 

« ἀγρεῖθ᾽, αἱ μὲν δῶμα κορήσατε ποιπνύσασαι, 
» 

ῥάσσατέ τ᾽, ἔν τε θρόνοις εὐποιήτοισι τάπητας 150 

βάλλετε πορφυρέους" αἱ δὲ σπόγγοισι τραπέζας 
͵ 

“-“ 

πάσας ἀμφιμάσασθε, καθήρατε δὲ κρητῆρας 
Ν , , ΄ὔ 

, Χ ᾿ μ». 

καὶ δέπα ἀμφικύπελλα τετυγμενᾶ" ταὺ δὲ μεθ᾽ ὕδωρ 

ἔρχεσθε κρήνηνδε, καὶ οἴσετε θᾶσσον ἰοῦσαι. 

οὐ γὰρ δὴν μνηστῆρες ἀπέσσονται μεγάροιο, 15 

δ, 
-“ 7 

] 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἦρι νέονται, ἐπεὶ καὶ πᾶσιν ἑορτή. 
ΕῚ " ᾽ «οὐ ΝΝ 7 Ν ͵ δ.» π᾿ 

Ως ἔφαθ᾽, αἱ δ᾽ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο. 

αἱ μὲν ἐείκοσι βῆσαν ἐπὶ κρήνην μελάνυδρον, 

αἱ δ᾽ αὐτοῦ κατὰ δώματ᾽ ἐπισταμένως πονέοντο. ' 

Ἔς δ᾽ ἦλθον δρηστῆρες ᾿Αχαιῶν. οἱ μὲν ἔπειτᾶ 160 

᾽ 
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εὖ καὶ ἐπισταμένως κέασαν ξύλα, ταὶ δὲ γυναῖκες 
ἦλθον ἀπὸ κρήνης. ἐπὶ δέ σφισιν ἦλθε συβώτης 
τρεῖς σιάλους κατάγων, οἱ ἔσαν μετὰ πᾶσιν ἄριστοι. 
καὶ τοὺς μέν ῥ᾽ εἴασε καθ᾽ ἕρκεα καλὰ νέμεσθαι, 
αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Οδυσῆα προσηύδα μειλιχίοισιν' 16 
“ ξεῖν᾽, ἢ ἄρ τί σε μᾶλλον ᾽Αχαιοὶ εἰσορόωσιν, 
ἠέ σ᾽ ἀτιμάζουσι κατὰ μέγαρ᾽, ὡς τὸ πάρος περ; 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς" 
“ αἷ γὰρ δή, Εὔμαιε, θεοὶ τισαίατο λώβην, 
ἣν οἵδ᾽ ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται 170 
οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ, οὐδ᾽ αἰδοῦς μοῖραν ἔχουσιν. 
“Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν, 
αἶγας ἄγων, αἱ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισιν, 
δεῖπνον μνηστήρεσσι" δύω δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο νομῆες. 178 
καὶ τὰς μὲν κατέδησεν ὑπ᾽ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ, 
αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Οδυσῆα προσηύδα κερτομίοισιν" 
“ ξεῖν᾽, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ᾽ ἀνιήσεις κατὰ δῶμα 
» ΄ 3 - ἡ ᾽ Ἁ 2 Μ ΄ ἀνέρας αἰτίζων, ἀτὰρ οὐκ ἔξεισθα θύραζε; 
πάντως οὐκέτι νῶϊ διακρινέεσθαι, ὀΐω 180 
πρὶν χειρῶν γεύσασθαι, ἐπεὶ σύ περ οὐ κατὰ κόσμον 
αἰτίζεις" εἰσὶν δὲ καὶ ἄλλαι δαῖτες ᾿Αχαιῶν. 
Ὡς φάτο" τὸν δ᾽ οὔ τι προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς, 

ἀλλ᾽ ἀκέων κίνησε κάρη κακὰ βυσσοδομεύων. 
Τοῖσι δ᾽ ἐπὶ τρίτος ἦλθε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, 185 

βοῦν στεῖραν μνηστῆρσιν ἄγων καὶ πίονας αἶγας. 
πορθμῆες δ᾽ ἄρα τούς γε διήγαγον, οἵτε καὶ ἄλλους 
ἀνθρώπους πέμπουσιν, ὅτις σφέας εἰσαφίκηται. 
καὶ τὰ μὲν εὖ κατέδησεν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ, 
αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐρέεινε συβώτην ἄγχι παραστάς" 190 

7 “τίς δὴ ὅδε ξεῖνος νέον εἰλήλουθε, συβῶτα, Ὁ ΄ Ν κα 7 Ν...6 "» ιν ὦ ἥμετερον πρὸς δῶμα; τέων δ᾽ ἐξ εὔχεται εἶναι 
ἀνδρῶν; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα; ’ 

“. ᾿ δύσμορος. ἢἣ τε ἔοικε δέμας βασιλῆϊ ἄνακτι" Ε] ) ᾿ ’ ͵ » ’ ἀλχὰ θεοὶ δυόωσι πολυπλάγκτους ἀνθρώπους, 195 « , Ν “- 
“ πποτε καὶ βασιλεῦσιν ἐπικλώσωνται ὀϊζύν.; 3 ι - Η, καὶ δεξιτερῇ δειδίσκετο χειρὶ παραστάς, 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" - ’ Φ' - , “χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε. γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω 

ΝΥΝ. ..... 
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" ᾽ ἃ Ν ΄“΄ - “Μ , 

ὄλβος" ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖς ἔχεαν πολέεσσιν. 200 

Ζεῦ πάτερ, οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος" 

οὐκ ἐλεαίρεις ἄνδρας, ἐπὴν δὴ γείνεαν αὐτός, 

μισγέμεναι κακότητι καὶ ἄλγεσι λευγαλέοισιν. 

ἴδιον, ὡς ἐνόησα, δεδάκρυνται δέ μοι ὄσσε 

μνησαμένῳ ᾿Οδυσῆος, ἐπεὶ καὶ κεῖνον ὀΐω φοῦ 

΄ ἤ Ψ 
ἽΝ ΄ ᾽ ΄ 

τοιάδε λαίφε ἔχοντα κατ ἀνθρώπους ἀλάλησθαι, 

εἴ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο. 
᾽ Ψ ἊΑ͂ Γ Ἁ ᾽ ᾿] ιϑ , 

εἰ δ᾽ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν Αἴδαο δόμοισιν, 
"» » δ᾿ “-“ ᾽ ͵7 ΄“ ι 2 Ν Ἀ 

ὦμοι ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆος ἀμύμονος, ὃς μ'ὶ επί βουσὶν 
΄, 9 ν Ν Ν ΄ ῇ ΞΟ. ΄ 

εἷσ᾽ ἔτι τυτθὸν ἐόντα Κεφαλλήνων ἐνὺυ δήμῳ. 910 
“Ὁ ᾿] « Ν ͵7ὔ »] , ᾽ , ΕΣ 

νῦν δ᾽ αἱ μὲν γίγνονται ἀθέσφατοι, οὐδέ κεν ἄλλως 

ἀνδρί γ᾽ ὑποσταχύοιυτο βοῶν γένος εὐρυμετώπων' 
. 

- 

τὰς δ᾽ ἄλλοι με κέλονται ἀγινέμεναι σφίσιν αὐτοῖς 
» 

ἔδμεναι. οὐδέ τι παιδὸς ἐνὶ μεγάροις ἀλέγουσιν, 
᾽ , 

“ 

οὐδ᾽ ὄπιδα τρομέουσι θεῶν" μεμάασι γὰρ ἤδη 91 

7 

κτήματα δάσσασθαι δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος. 
᾽ Ἧ ᾿] Ν , Ἄς ϑινῶΝ , Ι 

αὐτὰρ ἐμοὶ τόδε θυμὸς ἐνν στήθεσσι φίλοισιν 

πόλλ᾽ ἐπιδινεῖται: μάλα μὲν κακὸν υἷος ἐόντος 

ἄχλων δῆμον ἱκέσθαι ἰόντ᾽ αὐτῇσι βόεσσιν, 
Ὑ 5 ᾽ ͵ Ν Ὧν ΜΕῪΡ Φ ᾿ 

ἄνδρας ἐς ἀλλοδαποὺς" τὸ δὲ ῥίγιον, αὖθι μένοντα 220 
Ἧ“ Ι 

βουσὶν ἐπ᾽ ἀλλοτρίῃσι καθήμενον ἄλγεα πάσχειν. 
7 ἃ ΄ » « ῇ 

΄ 

καί κεν δὴ πάλαι ἄλλον ὑπερμενέων βασιλήων 

ἐξικόμην φεύγων, ἐπεὶ οὐκέτ᾽ ἀνεκτὰ πέλονται" 
Ρ] ΨΝΣ Ν ΄ 3..[ » » Ἁ 

ἀλλ᾽ ἔτι τὸν δύστηνον οἴομαι, εἰ ποθεν ἐλθὼν 

ἀνδρῶν μνηστήρων σκέδασιν κατὰ δώματα θείη." 520 
Ν συν Υ ῇ ΄ ι}} 7 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις
 Οδυσσεὺς" 

5 “- » ᾽ , 

«« βουκόλ᾽, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ᾽ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας, 
͵ ΄ - 

" 

γιγνώσκω δέ καὶ αὐτος, ὅ τοι πινυτὴ φρένας ἵκει; 
3 , ΄ 

“ «“ ᾽ “ 

τοὔνεκά τοι ἐρέω, καὶ ἐπὶ μέγαν ὁρκον ὁμουμαν" 
» ἴω " “ “ ͵] 7 . 

Ϊ 

ἴστω νῦν Ζευς πρῶτα θεῶν, ξενίη τε τράπέζα, 230 

ἱστίη τ᾽ ᾿Οδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω, 

ἢ σέθεν ἐνθάδ᾽ ἐόντος ἐχεύσεται οἴκαδ᾽ ᾿Οδυσσεύς" 

σοῖσιν δ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἐπόψεαι, αἴ κ᾿ ἐθέλῃσθα, 

κτεινομένους μνηστῆρας, οἱ ἐνθάδε κοιρανέουσιν." 

Τὸν δ᾽ αὗτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ’ “80. 

“αἷ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τελέσειε Κρονίων" 

γνοίης χ᾽, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται." 

λῆς δ᾽ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύξατο πᾶσι θεοῖσιν -᾿ 

γ᾽ 
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νοστῆσαι ᾿Οδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε. 
“ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 240 

μνηστῆρες δ᾽ ἄρα Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε 
ἤρτυον. αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀριστερὸς ἤλυθεν ὄρνις, 
αἰετὰς ὑψιπέτης, ἔχε δὲ τρήρωνα πέλειαν. 
τοῖσιν δ᾽ ᾿Αμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 
“ὦ φίλοι, οὐχ ἡμῖν συνθεύσεται ἥδε γε βουλή, 245 
Τηλεμάχοιο φόνος: ἀλλὰ μνησώμεθα δαιτός.᾽ 
Ὡς ἔφατ᾽ ᾿Αμφίνομος, τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦθος. 

ἐλθόντες δ᾽ ἐς δώματ᾽ Ὀδυσσῆος θείοιο 
χλαίνας μὲν κατέθεντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε, 
οἱ δ᾽ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας, 950 
ἵρενον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην, 
σπλάγχνα δ᾽ ἄρ᾽ ὀπτήσαντες ἐνώμων, ἐν δέ τε οἶνον 
κρητῆρσιν κερόωντο' κύπελλα δὲ νεῖμε συβώτης. 
σῖτον δέ σφ᾽ ἐπένειμε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, 
καλοῖς ἐν κανέοισιν, ἐῳνοχόει δὲ Μελανθεύς. 955 
οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 

Τηλέμαχος δ᾽ Ὀδυσῆα καθίδρυε, κέρδεα νωμῶν, 
ἐντὸς ἐὐσταθέος μεγάρου, παρὰ λάϊνον οὐδόν, 
δίφρον ἀεικέλιον καταθεὶς ὀλίγην τε τράπεζαν: 
πὰρ δ᾽ ἐτίθει σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ᾽ οἶνον ἔχευεν 280 ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν" 
“ἐνταυθοῖ νῦν ἧσο μετ᾽ ἀνδράσιν οἰνοποτάξων. 
κερτομίας δέ τοι αὐτὸς ἐγὼ καὶ χεῖρας ἀφέξω 
πάντων μνηστήρων, ἐπεὶ οὔ τοι δήμιός ἐστιν 
οἶκος ὅδ᾽, ἀλλ᾽ ᾽᾿Οδυσῆος, ἐμοὶ δ᾽ ἐκτήσατο κεῖνος. ορδ 
ὑμεῖς δέ, μνηστῆρες, ἐπίσχετε θυμὸν ἐνιπῆς 
καὶ χειρῶν, ἵνα μή τις ἔρις καὶ νεῖκος ὄρηται.᾽" ἃ μή 7 ς ) Γ 7 ᾽ Χ ᾽ , ΄ Ὡς ἔφαθ' οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντε Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευεν. 
τοῖσιν δ᾽ ᾿Αντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός" 970 
"καὶ χωλεπόν περ ἐόντα δεχώμεθα μῦθον, ᾿Αχαιοί, 
Τηλεμάχου" μάλα δ᾽ ἡμὶν ἀπειλήσας ἀγορεύει. 
οὐ γὰρ Ζεὺς εἴασε Κρονίων. τῷ κέ μιν ἤδη 
παύσαμεν ἐν μεγάροισι λιγύν περ ἐόντ᾽ ἀγορητήν.᾽ “Ὡς ἔφατ᾽ ᾿Αντίνοος" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἐμπάζετο μύθων. 575 κήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ θεῶν ἱερὴν ἑκατόμβην 
ἦγον" τοὶ δ᾽ ἀγέροντο καρηκομόωντες ᾿Αχαιοὶ 
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Μ 
΄ 

ἄλσος ὕπο σκιερὸν εκατηβόλου ᾿Απόλλωνος. 
ς ᾽ Ν ,᾽ ΄ 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ὥπτησαν κρέ᾽ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο, 

μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα' 280 
᾽ , “,. “-“ , β 

πὰρ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Οδυσσῆϊ μοῖραν θέσαν, οἱ πονέοντο, 

ἴσην, ὡς αὐτοί περ ἐχάγχανον" ὡς γὰρ ἀνώγει 

Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς ᾿Οδυσσῆος θείοιο. ; 

Μνηστῆρας, δ᾽ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα ᾿Αθήνη 
’, "» ͵ " Ν᾿ "γῇ -“ 

λώβης ἴσχεσθαι θυμαλγέος, ὄφρ ἐτι μᾶλλον ο8ῦ 
΄ Ἷ , ᾽ -“ 

δύη ἄχος κραδίην Λαερτιάδην ᾿Οδυσῆα. 
- - 

ἣν δέ τις ἐν μνηστῆρσιν ἀνὴρ ἀθεμίστια εἰδώς, 

Κτήσιππος δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσκε, Σάμῃ δ᾽ ἐνὶ οἰκία ναῖεν' 
7 

ὃς δή τοι κτεάτεσσι πεποιθὼς θεσπεσίοισιν 

μνάσκετ᾽ Οδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα 200 

ὅς ῥα τότε μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα" β 

“« κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω. 

μοῖραν μὲν δὴ ξεῖνος ἔχει πάλαι, ὡς ἐπέοικεν, 

ἔσην᾽ οὐ γὰρ καλὸν ἀτέμβειν, οὐδὲ δίκαιον, 

ξείνους Τηλεμάχου, ὅς κεν τάδε δώμαθ᾽ ἵκηται. οοῦ 
᾽ 9. Δ ς 2 Ν “ ῇ " Ν Ὁ κγ50. 

ἀλλ᾽ ἄγε οἱ και ἐγὼ δῶ ξείνιον, ὄφρα καὶ αὐτὸς δ 
ΞΝ ΄ , Ψ' 3 «ΧΨ' ΕΝ 

ἠὲ λοετροχύῳ δώῃ γέρας, ἠέ τῳ ἄλλῳ 

δμώων, οἱ κατὰ δώματ᾽ ᾿Οδυσσῆος θείοιο. 
«Δ » Ἀ "ὔ εἾ ’ Ν Ι 

Ὡς εἰπὼν ἔρριψε βοὸς πόδα χειρὶ παχείῃ, 
“ "] ͵ Ψ « Ψν ͵ .) Α 

κείμενον ἐκ κανέοιο λαβών. ὁ δ᾽ ἀλεύατ Οδυσσεὺς 800 
“Ὁ ! 7 Ἵ Ν κ᾿ 

κα παρακλίνας κεφαλὴν, μείδησε δὲ θυμῷ 
- Ὁ) “ 

σαρδάνιον μάλα τοῖον" ὁ δ᾽ εὔδμητον βάλε τοῖχον. 

Κτήσιππον δ᾽ ἄρα Τηλέμαχος ἠνίπαπε μύθῳ" 
τνε υμε “ξεν Ἶ ΓΤ εν φ κ᾿ 

Κτήσιππ᾽, ἣ μάλα τοι τόδε κέρδιον ἔπλετο θυμᾷ" 
Ρ] 5 Χ “ Ψ " Ἁ “ » , 

οὐκ ἔβαλες τὸν ξεῖνον' ἀλεύατο γὰρ βέλος αὑτὸς. “06 

ἣ γάρ κέν σε μέσον βάλον ἔγχεϊ ὀξυόεντι, 

καί κέ τοι ἀντὶ γάμοιο πατὴρ τάφον ἀμφεπονεῖτο 

ἐνθάδε. τῷ μή τίς μοι ἀεικείας ἐνὶ οἴκῳ 

φαινέτω" ἤδη γὰρ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα, 

ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρηα" πάρος δ᾽ ἔτι νήπιος ἦα. 810 

ἀλλ᾽ ἔμπης τάδε μὲν καὶ τέτλαμεν εἰσορόωντες, 

μήλων σφαζομένων οἴνοιό τε πινομένοιο 

καὶ σίτου: χαλεπὸν γὰρ ἐρυκακέειν ἕνα πολλούς. 

ἀλλ᾽ ἄγε μηκέτι μοι κακὰ ῥέζετε δυσμεένοντες" 

εἰ δ᾽ ἤδη μ᾽ αὐτὸν κτεῖναι μενεαίνετε χαλκῷ, υ1ὅ 
7, 

: ΄ Ὶ 

καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον “εἴη “ 

᾽ 



᾿ 
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΄, ἂ ΄ ᾽ ΠῚ ᾽ " ἢ τεθνάμεν ἢ τάδε γ᾽ αἰὲν ἀεικέα ἔργ ὁράασθαε, 
ξείνους τε στυφελιζομένους, δμωάς τε γυναῖκας 
ῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλά. 

“Ὡς ἔφαθ'᾽: οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 320 » Ν " Ἁ , ῃ ᾿ ᾽» , ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε Δαμαστορίδης ᾿Αγέλαος:" ὰ 5 , ᾽ Ἂ δή , ὁ τῷ θέ ὃ Π ὠω φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντι ἐκαΐίῳ 
ἀντιβίοις ἐπέεσσι καθαπτόμενος χαλεπαίνοι" 
μήτε τι τὸν ξεῖνον στυφελίξετε μήτε τιν᾽ ἄλλον 
δμώων, οἱ κατὰ δώματ᾽ ᾿Οδυσσῆος θείοιο. 825 

λεμά ἐ κε μῦ ἐγὼ καὶ έρι φαίην Τη μάχῳ δέ ΚΕ μῦθον ἐγὼ καὶ μητέρι φαίη 
ἤπιον, εἰ σφωὶΐν κραδίῃ ἅδοι ἀμφοτέροιϊν. 
ὄφρα μὲν ὑμῖν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει 
γοστήσειν ᾿Οδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε, 
τόφρ᾽ οὔ τις νέμεσις μενέμεν τ’ ἣν ἰσχέμεναί τε 8380 
μνηστῆρας κατὰ δώματ᾽, ἐπεὶ τόδε κέρδιον ἦεν, 
εἰ νόστησ᾽ ᾿Οδυσεὺς καὶ ὑπότροπος ἵκετο δῶμα" κα ᾽ τὰ ᾿ νῦν δ᾽ ἤδη τόδε δῆλον, ὅτ᾽ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν. ᾽ ὦ “ ΄ Ἂ ’ ἄλλ᾿ ἀγε σῇ τάδε μητρὶ παρεζόμενος κατάλεξον, 
γήμασθ᾽, ὅστις ἄριστος ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν, 3535 
ὄφρα σὺ μὲν χαίρων πατρώϊα πάντα νέμηαι, » Χ ΄ ς ἂρ ω 7 2) ἔσθων καὶ πίνων, ἡ δ᾽ ἄλλου δῶμα κομίζῃ. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 
“οὐ μὰ Ζῆν᾽, ᾿Αγέλαε, καὶ ἄλγεα πατρὸς ἐμοῖο, . ο΄ ω φ ’ὔ ΑΜ ΠῚ ᾽ ᾽’ὔ ὃς που τῇλ Ἰθάκης ἢ ἔφθιται ἢ ἀλάληται, 840 
οὔ τι διατρίβω μητρὸς γάμον, ἀλλὰ κελεύω ,, ᾽ Ὄ χ τ, 7 Ἁ ν»ν “ ,ὔ γήμασθ᾽, ᾧ κ ἐθέλῃ, ποτὶ δ᾽ ἄσπετα δῶρα δίδωμι. 

᾽ Ἂ0 Ἁ αἰδέομαι δ᾽ ἀέκουσαν ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι ν᾽ 
ω Ἀ μύθῳ ἀναγκαίῳ" μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειεν.᾽» ἣ ΟῚ χ 7 ᾿Ὡς φάτο Τηλέμαχος" μνηστῆρσι δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη » , ΜΗ ἄσβεστον γέλω ὦρσε, παρέπλαγξεν δὲ νόημα. 846 ε "4, “ οἱ δ᾽ ἤδη γναθμοῖσι γελοίων ἀλλοτρίοισιν, 

ε ’ Ἁ Ἁ ΄ »Μ »Μ ᾽ »Μμ ’ αἰμοφόρυκτα δὲ δὴ κρέα ἤσθιον" ὄσσε ὃ ἄρα σφέων 
ακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ᾽ ὠΐετο θυμός. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής" 860 
"ἃ δειλοί, τί κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμέων ᾽ ᾽ 

“ εὐλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρθε τε γοῦνα, ᾽ , οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί, " ᾽ 7, “ ᾽ αἰματι δ᾽ ἐρράδαται τοῖχοι καλαί τε μεσόδμαι. ᾽ ’ , , 
΄ εἰδώλων δὲ πλέον πρόθυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλή, 8δῦ 
σ 
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« 

ἱεμένων "Ἐρεβόσδε ὑπὸ ζόφον" ἠέλιος δὲ 
» Ὁ "5 ῇ Ἁ »“κ ζ΄ ᾽ ΄ 2) 

οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ᾽ ἐπιδέδρομεν ἀχλὺύς. 
«ι » ᾽ «ε 3 ἊΨ [4 ᾽ ᾽ ᾽ ΓΑ: Ἁ , 

Ὡς ἔφαθ᾽ οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν. 

τοῖσιν δ᾽ Εὐρύμαχος, Πολύβου παῖς, ἦρχ᾽ ἀγορεύειν" 
«( ᾽ “- , λλ, θ ᾽ Ἃ 0 ΄ ᾿ 

ἀφραίνει ξεῖνος νέον ἀλλοῦεν εἰληλουθώς. 860 
΄ 

᾿ 

ἀλλά μιν αἶψα, νέοι, δόμου ἐκπέμψασθε θύραζε 

εἰς ἀγορὴν ἔρχεσθαι, ἐπεὶ τάδε νυκτὶ ἐΐσκει.᾽ 
Ὑ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέευπε Θεοκλύμενος θεοειδής" 

“«Ἐὐρύμαχ᾽, οὔ τί σ᾽ ἄνωγα ἐμοὶ πομπῆας ὀπάζειν'" 
» 7] Ι] , Ἁ ν Ν ΄ "7 

εἰσί μοι ὀφθαλμοι τε καὶ οὐατῶ καὶ πόδες ἄμφω ϑθῦ 

καὶ νόος ἐν στήθεσσι τετυγμένος οὐδὲν ἀεικής. 

τοῖς ἔξειμι θύραζε, ἐπεὶ νοέω κακὸν ὕμμιν 

ἐρχόμενον, τό κεν οὔ τις ὑπεκφύγοι οὐδ᾽ ἀλέαυτο 

μνηστήρων, οἱ δῶμα κατ᾽ ἀντιθέου ᾿᾽Οδυσῆος 
5. οὖ ς , ᾿νδηνς ᾿ 2) 

ἀνέρας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανάασθε. 570 

ε 
“ ’ 

Ἂς εἰπὼν ἐξῆλθε δόμων εὖ ναιεταόντων, 
“ ᾽ » ΄ “ ’ ς , 

ἵκετο δ᾽ ἐς Πείραιον, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο. 

μνηστῆρες δ᾽ ἄρα πάντες ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες 
7 » , 2 ᾿ ΄ , 

Τηλέμαχον ἐρέθιζον, ἐπὺ ζείνοις γεέλοωντες. 

ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων" 879 

“«Τηλέμαχ᾽, οὔ ῖ ' ἴλλ 
ηλέμαχ᾽, οὔ τις σεῖο κακοξεινώτερος ἄνλος. 

᾿ ΄-“ 
΄ 

οἷον μέν τιζα τοῦτον ἔχεις ἐπίμαστον ἀλήτην, 

σίτου καὶ οἴνου κεχρημένον, οὐδέ τι ἔργων 
“ ϑ'΄ι}ΚΧ ! :] ᾽ Υ " 5 Ἁ 

ἔμπαιον οὐδὲ βίης, ἀλλ αὕτως ἄχθος ἀρούρης" 

ὄχλος δ᾽ αὗτέ τις οὗτος ἀνέστη μαντεύεσθαι. 880 

2 3 " ] “ ’ Ἃ μ“ " 

ἀλλ᾽ εἴ μοί τι πίθοιο --- τὸ κεν πολὺ κέρδιον εἴη,--- 

τοὺς ξείνους ἐν νηὶ πολυκλήϊδι βαλόντες 

ἐς Σικελοὺς πέμψωμεν, ὅθεν κέ τοι ἄξιον ἄχφοι.᾽" 
«Ὁ » “- ς δ᾽ Ε] 2 ἐγ 40 

Ὡς ἔφασαν μνηστῆρες" ὁ ὃ οὐκ ἐμπάζετο μύθων. 

ἀχλ᾽ ἀκέων πατέρα προσεδέρκετο, δέγμενος αἰεί, 88 

ὁππότε δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει. 

Ἢ δὲ κατάντηστιν θεμένη περικαλλεα δίφρον, 
Ξ, 

ς 

κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Τ]ηνελοπειᾶ, 
“-“ 

5 ΄ “ “ 

ἀνδρῶν ἐν μεγάροισιν ἑκάστου μῦθον ἀκουεν. 
“-“ 

4 

δεῖπνον μὲν γάρ τοί γε γέλοίωντες τετύκοντο 890 
7 

Ϊ 

ἡδύ τε καὶ μενοεικές, ἐπεὶ μάλα πόλλ᾽ ἱέρευσαν" 
- 

δόρπου δ᾽ οὐκ ἄν πως ἀχαρίστερον ἄλλο γένοιτο, 

οἷον δὴ τάχ᾽ ἔμελλε θεὰ καὶ καρτερὸς ἀνὴρ 
Ἁ 

θησέμεναι" πρότεροι γὰρ ἀεικέα μηχανόωντο. 
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Φ. 21. 

Τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γχαυκῶπεις ᾿Αθήνη 'κούρῃ ᾿Ἰκαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείῃ, 
τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον 
ἐν μεγάροις Ὀδυσῆος ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν. 
'Κλίμακα δ᾽ ὑψηλὴν προσεβήσετο οἷο δόμοιο, 
εἵλετο δὲ κληΐδ᾽ εὐκαμπέα χειρὶ παχείῃ Δ " καλήν, χαλικείην' κώπη δ᾽ ἐλέφαντος ἐπῆεν. »": ἡ δ᾽ ἴμεναι θάχαμόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν ζῳ Ζ, ἔσχατον' ἔνθα δέ οἱ κειμήλια κεῖτο ἄνακτος, 
χαλκὸς τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος. 10 ᾿ 7 “- ͵ »ῸΝ ͵΄ ᾿ς Ὁ ἔνθα δὲ τόξον κεῖτο παλίντονον ἠδὲ φαρέτρη «,. .{::-:..ς ΄ 

᾽ ΄ “ ᾿ ἰοδόκος, πολλοὶ δ᾽ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί,, τὰ τα - - κ᾿ ΄ ζ 77 δῶρα τά οἱ ξεῖνος Λακεδαίμονι δῶκε τυχήσας ““ Ἴφιτος Εὐρυτίδης ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν. 
τὼ δ᾽ ἐν Μεσσήνῃ ξυμβλήτην ἀλλήλοιϊν, 1ὅ » ᾽ , .Λ "» ᾽ Ἁ οἴκῳ ἐν ᾿᾽Ορσιλόχοιο δαΐφρονος. ἤτοι ᾿Οδυσσεὺς ἦλθε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλεν- μῆλα γὰρ ἐξ Ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν γηυσὶ πολυκλήϊσι τριηκόσι᾽ ἠδὲ νομῆας. 
τῶν ἕνεκ᾽ ἐξεσίην πολλὴν ὁδὸν ἦλθεν ᾽Οδυσσεὺς 20 παιδνὸς ἐών' πρὸ γὰρ ἧκε πατὴρ ἄλλοι τε γέροντες. Ιφιτος αὖθ᾽ ἵχπτπους διζήμενος, αἵ οἱ ὄλοντο 
δώδεκα θήλειαι, ὑπὸ δ᾽ ἡμίονοι ταλαεργοί: 
αἱ δή οἱ καὶ ἔπειτα φόνος καὶ μοῖρα γένοντο, ; ἐπειδὴ Διὸς υἱὸν ἀφίκετο καρτερόθυμον, οὖ -» ᾽ »“» 

Ε φῶθ᾽ Ἡρακλῆα, μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων, . ὅς μὲν ξεῖνον ἐόντα κατέκτανεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ, 50ῸΝ “ » γὼ, ᾽ » ᾿ ΄ σχέτλιος, οὐδὲ θεῶν ὄπιν ἠδέσατ » οὐδὲ τράπεξαν, τὴν δή οἱ παρέθηκεν" ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν, ἵππους δ' αὐτὸς ἔχε κρατερώνυχας ἐν μεγάροισιν. “":0 τὰς ἐρέων ᾿Οδυσῆϊ συνήντετο, δῶκε δὲ τόξον, τὸ πρὶν μέν ῥ᾽ ἐφόρει μέγας Εὔρυτος, αὐτὰρ ὁ παιδὶ , ᾽ » 7 Ι] ’ ς “-“ κάλλιπ᾽ ἀποθνήσκων ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσιν. ᾿ ΝΠ ὁ » Χ , γ ““ν Ἶ ΝΜ » Σου τῷ δ᾽ Ὀδυσεὺς ξίφος ὀξὺ καὶ ἄλκιμον ἔγχος ἔδωκεν, 55. Ϊ᾽ 
ἀρχὴν ξεινοσύνης προσκηδέος. οὐδὲ τραπέζῃ 8ῦ γνώτην ἀλλήλων" πρὶν γὰρ Διὸς υἱὸς ἔπεφνεν 

οῳῷ - 
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ΕΙ , 

Ιφυτον Εὐρυτίδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν, 
.“ « ’ » Ν ᾿] "ὕ “ ᾽ Ἃ 

ὅς οἱ τόξον ἔδωκε. τὸ ὃ οὗ ποτε δῖος ᾽Οδυσσεὺς 
᾿] , 

-“ 

ἐρχόμενος πόλεμόνδε μελαινάων ἐπὶ νηῶν 
γ ς ἄν. ᾿Ὶ » » κ “-“ , , 

(. ἡρεῖτ᾽, ἀχλ᾽ αὐτοῦ μνῆμα ξείνοιο φίλοιο “ὍὍὁοὺορ 
δ... “ν᾽ ἙΝ ΄ , ΄ ᾿ Φ' νῷ, , 

ἐλ σπετ ἐνὶ μεγάροισι, φόρει δέ μιν ἧς ἐπὶ γαίης. 

ΡΗ Η δ᾽ ὅτε δὴ θάλαμον τον ἀφίκετο δῖα γυναικῶν, ᾽ 

οὐδόν τε δρύϊνον προσεβήσετο, τόν ποτε τέκτων , 

͵ 
Ὗ 

ΐ 

ἐσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν,ι «. (ὁ λεοῖς 

γ ᾿ .τν ͵ ἥἰς Αλὸν τ , ͵ 

ἐν δὲ σταθμοὺς ἄρσε, θύρας ὃ ἐπέθηκε φαεινάς, 45 
᾿] 

“ 
͵ 

αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἥ γ᾽ ἱμάντα θοῶς ἀπέλυσε κορώνης;, ἡ... , 

᾿ ΞΟ κ᾽ 7 ΓΕ ΡΥ ,ὟΝἝἙ 

ἐν δὲ κληΐδ᾽ ἧκε, θυρέων δ᾽ ἀνεκοπτεν ὀχῆας 
, 

γ.: λει - 

ἄντα τιτυσκομένη. τὰ ὃ ἀνέβραχεν ἠὔτε ταῦρος 
, »-“» ’ 3 

Ν 

βοσκόμενος λειμῶνι" τὸσ ἔβραχε καλὰ θύρετρα “ς 

πληγέντα κληΐδιυ, πετάσθησαν δέ οἱ ὦκα. “ἀκ 60 

᾿] 
-“» ἊΝ ΄-“ 

ΜΝ 

ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐφ᾽ ὑψηλῆς σαμίδος βῆ" ἔνθα δὲ χηλοὶ οἷς, 

ἕστασαν, ἐν δ᾽ ἄρα τῇσι θυώδεα εἵματ᾽ ἔκειτο. ὦ 

ἔνθεν ὀρεξαμένη ἀπὸ πασσάλου αἴνυτο τόξον 
"» 2 “ ἊΣ ΠΔΟΣ ε Ἵ ἥ 

᾿ 

ὐτῷ γωρυτῷ, ὅς οἱ περίκειτο φαείνος. 
ε κρὶ βιαφν 5 ρίκειτο ᾧ ΄ ΡΞ 

ἑζομένη δὲ κατ αὖθι, φίλσις ἐπὶ γούνασι θεῖσα, δ 

- 
. “ , 

᾿ 

κλαῖε μάλα λιγέως, ἐκ δ᾽ ἥρεε τόξον ἄνακτος. 

Φ 3.65 Χ Φ , 
΄ ͵ 

ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφθη πολ δακρύτοιο γόοιο, 
“ 

, 
-“ 

Ν 

βῆ ῥ᾽ ἴμεναι μέγαρόνδε μέτὰ μνηστήρας ἀγαυόυς 

τόξον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην 

ἠοδόκον- πολλοὶ δ᾽ ἔνεσαν στογόεντες ὀϊστοί. 60 

χ »᾽ ΣΟ Θν ΦΟΣ , ΄ Υ » “ 

τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἅμ᾽ ἀμφίπολοι φέρον ὄγκιον, ἔνθα σίδηρος 

κεῖτο πολὺς καὶ χαλκός, ἀέθλια τοῖο ἄνακτος. 

ς γ». ὦ“ Ν “ ϑ; 7 “ - 

ἡ δ᾽ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυνφικων, 

στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο, 

ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα. ἐ 66] 

[ἀμφίπολος δ᾽ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη." 

αὐτίκα δὲ μνηστῆρσι μετηύδα καὶ φάτο μῦθον" 
-» 7 «Ὁ , -“ 

ἌΝ πε κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, οὐ τόδε δῶμα 
Ἀ 

μβμϑεχράετ᾽ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν ἐμμενές αἰεὶ ΓΙ 
΄ 

 ὼ. 

. ἀνδρὸς ἀποιχομένοιο πολὺν χρόνον' οὐδέ τιν ἄλλην τὸ 

΄ 

Ἃ 

' ύθου ποιήσασθαι ἐπισχεσίην ἐδύνασθε, 

ἀλλ᾽ ἐμὲ ἱέμενοι γῆμαι θέσθαι τε γυναΐκώω. 
“- 

, - 

ἀλλ᾽ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ᾽ ἄεθλον. 
΄ 

᾿] "-“ 

θήσω γὰρ μέγα τόξον Οδυσσῆος θείοιο" 
.“ἢἤ - ΄ Χ ἌΧ ΡΩΣ 

Ἷ 

ὃς δέ κε ῥηΐτατ᾽ ἐντανυσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσιν, Ἢ 

] 

] 

-. 

ΑἸ ας ξ - ς Ν γ, ΧΣ Ἀν ΝΑ 

3 “με χα 
συςίσ, ς ΄, ,«εΐδσῦ χ΄ῶῷ σεωσι 7.(.γκ5 

᾿ ᾿ 
, - Ν 

, 
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Ἀ “. ΄ "ἢ : ͵ καὶ διοϊστεύσῃ πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων, 
τῷ κεν ἅμ᾽ ἑσποίμην, νοσφισσαμένη τόδε δῶμα 

΄ 4 κουρίδιον, μάλα καλόν, ἐνίπλειον βιότοιο(: -- ; 
τοῦ ποτὲ μεμνήσεσθαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ. } , 
Ὃς φάτο, καί ῥ᾽ Εὔμαιον ἀνώγει, δῖον ὑφορβόν, 0 

[Ὰ τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον. ὰ 
δακρύσας δ᾽ Εὔμαιος ἐδέξατο καὶ κατέθηκεν. 
κλαῖε δὲ βουκόλος ἄλλοθ᾽, ἐπεὶ ἴδε τόξον ἄνακτος. ᾽ Υ ἥν ἐν » ἅν. ἂν δι τ Ἐπ τ» Ἀντίνοος δ᾽ ἐνένιπεν, ἔπος τ εφατ ἔκ τ᾿ ὀνόμαζεν" 
“γήπιοι, ἀγροιῶται, ἐφημέρια φρονέοντες, 8ὅ 
ὦ δειλώ, τί νυ δάκρυ κατείβετον ἠδὲ γυναικὲ 
θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὀρίνετον; ἧτε καὶ ἄλλως 

ω} }] 3 ’ ᾽ Ἁ " Μ ᾿ ᾽ , κείται ἐν ἄλγεσι θυμός, ἐπεὶ φίλον ὦλεσ ἀκοίτην. ᾽ ᾿] » , ἢ ͵ὔ ᾽Ἂκ Ξ ἄλλ᾽ ἀκέων δαίνυσθε καθήμενοι, ἠὲ θύραζε. 
΄ ᾿ ΄ » 3 ’ ΄ , κλαίετον ἐξελθόντε, κατ᾽ αὐτόθι τόξα λιπόντε, 90 

μνηστήρεσσιν ἄεθλον ἀάατον" οὐ γὰρ ὀΐω! μ 
ῥηϊδίως τόδε τόξον ἐύξοον ἐντανύεσθαι. 
οὐ γάρ τις μέτα τοῖος ἀνὴρ ἐν τοῖσδεσι πᾶσιν 

Ἁ οἷος ᾽Οδυσσεὺς ἔσκεν" ἐγὼ δέ μιν αὐτὸς ὄπωπα --- 
καὶ γὰρ μνήμων εἰμί,---- πάϊς δ᾽ ἔτι νήπιος ἦα." οὅ ὯΩ, , “ δ᾽ " θ Ν “Ἁ ΄ δ οὐ ἧς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει 
νευρὴν ἐντανύσειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου. 7 “ ἴω " ἤτοι ὀϊστοῦ γε πρῶτος γεύσεσθαι ἔμελλεν 
ἐκ χειρῶν Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὃν τότ᾽ ἀτίμα ΄ 

᾿ 
4 ἥμενος ἐν μεγάροις, ἐπὶ δ᾽ ὥρνυε πάντας ἑταίρους. γ00 - 

᾽ ᾿ τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ᾽ ἱερὴ ὃς Τηλεμάχοιο" ΠῚ 7 5 
-“ “ὦ πόποι, ἣ μάλα με Ζεὺς ἄφρονα θῆκε Κρονίων. , ,ὔ 

-“ μητηρ μὲν μοί φησι φίλη πινυτή περ ἐοῦσα ΕΝ πῇ, Υ̓Ο. 
΄ 7 “ ἄλλῳ ἅμ᾽ ἕψεσθαι νοσφισσαμένη τόδε δῶμα" 

αὐτὰρ ἐγὼ γελόω καὶ τέρπομαι ἄφρονι θυμῴ. 10ὅ 3 3 ι ἂν - ᾿ ἄλλ, ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ᾽ ἄεθλον, “ - 
π΄ - οἴη νῦν οὐκ ἔστι γυνὴ κατ᾽ ᾿Αχαιΐδα γαῖαν, ΕΝ - , οὔτε Πύλου ἱερῆς οὔτ᾽ ἼΛργεος οὔτε Μυκήνης » 5» πὰ Ὁ [οὔτ᾽ αὐτῆς ᾿Ιθάκης οὔτ᾽ ἠπείροιο μελαίνης --- Ν ᾽ ᾽ Ἁ , ᾽ καὶ δ᾽ αὐτοὶ τόδε γ᾽ ἴστε" τίμε χρὴ μητέρος αἴνου; --- 110 ᾽ 3. ἂν» 7 αλλ ἄγε μὴ μύνῃσι παρέλκετε, μηδ᾽ ἔτι τόξου Χ ᾽ “ ᾽ Ν ον ὠποτρωπᾶσθε τανυστύος, ὄφρα ἴδωμεν. 

αἱ δέ κεν αὐτὸς ἐγὼ τοῦ τόξου πειρησαίμην" ᾽ ο. ΄ , εἰ δέ κεν ἐντανύσω διοϊστεύσω τε σιδήρου, 

Ὁ ΡΑΙ 
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ῇ ΄ 

οὔ κέ μοι ἀχνυμένῳ τάδε δώματα πότνια μήτηρ 11ὅ 

λείποι ἅμ᾽ ἄλλῳ ἰοῦσ᾽, ὅτ᾽ ἐγὼ κατόπισθε λιποίμην 
φι τ΄, πλῷ δ, Ὡ  Α ΄ 2) 

οἷός τ᾽ ἤδη πατρὸς ἀέθλια κάλ᾽ ἀνελέσθαι. 
5 9 ον “ - ͵ ͵ ἀνὰ “ 

Η, καὶ ἀπ᾽ ὠμοιῖν χλαῖναν θέτο φονιεδεσσα ΡΣ 
» Ἀ ᾿] ." ᾽ Ἀ Ν ΄ Ύ Χ χ.9 » 

ὀρθὸς ἀναΐξας, ἀπὸ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ᾽ ὥμων. 

πρῶτον μὲν πελέκεας στῆσεν, διὰ τάφρον ὀρύξας 120 ᾽ 

πᾶσι μίαν μακρήν, καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν, 
) ᾽ ᾿ δὲ ““ " ΄ ὃ {2 7 ᾽δό 

ἢ ἀμφὶ δὲ γαῖαν ἔναξε: τάφος δ᾽ ἕλε πάντας ἰδοντᾶς, 

ὡς εὐκόσμως στῆσε" πάρος δ᾽ οὔ πώ ποτ’ ὀπώπει. 
“ δ Υ Β' ὥς ᾽ Ν ΟῈ 4 Ν ῇ Υ͂ 

4. στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰών, καὶ τόξου πειρήτιζεν. 

τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσσεσθαι μενεαίνων, “ 15 

τρὶς δὲ μεθῆκε βίης, ἐπιελπόμενος τό γε θυμῷ, 

νευρὴν ἐντανύσειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου. 
γ ΄ ΝΜ ΟΣ Ἷ Ν ;, Ὁ 8 ἢ 4 ΤΥ 

καί νύ κε δή ῥ᾽ ἐτάνυσσε βίῃ τὸ τέταρτον ἀνέλκων, "τ΄ 
Ἁ 

᾿ 

ἀλλ᾽ ᾿Οδυσεὺς ἀνένευε καὶ ἔσχεθεν ἱέμενόν περ. ἐδ 
- ᾽ ᾽ 

τοῖς δ᾽ αὗτις μετέειφ᾽ ἱερὴ ἴἰς Τηλεμάχοιο" 180 

“ὦ πόποι, ἣ καὶ ἔπειτα κακός τ᾽ ἔσομαι καὶ ἄκικυς, 

ἠὲ νεώτερός εἰμι καὶ οὔ πω χερσὶ πέποιθα τ νοΐ. 

ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. 
Ε] ΒΓ } “ " - ὥ ῇ ἤ 1. 

ἀλλ᾽ ἀγεθ᾽, οἵπερ ἐμεῖο βίῃ προφερέστεροι ἐστε, 
΄ , Ἂν». “ 2 2) 

τόξου πειρήσασθε, καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον. 
« » Χ ὴΙ͂ Ν }} Ἂν ἂν - Ὁ 

Ὡς εἰπὼν τόξον μὲν ἀπὸ ἕο θῆκε χαμᾶζε, 

κλίνας κολλητῇσιν ἐὐξέστῃς σανίδεσσιν, 
9 “ ᾿ χε». Ἁ , “-“ Α ’ 

αὐτοῦ δ᾽ ὠκὺ βέλος καλῇ προσέκλινε κορωνῇῃ, " 
Ἃ } 3 ΒΊΑΙ, δ» 5, ὍΝ ῇ "ἵ 5. αὖ 

᾿ς ἂψ δ᾽ αὖτις κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνεστή. 
“- ὡς] ᾿ ῇ, ᾽ ἤ ., 

΄ ποῖσιν δ᾽ ᾿Αντίνοος μετέφη, Εὐπείθεος υἱός" 140. 
ὶς δὰ "ἡ ΨΥ , 2 δέ ͵ « ω 

5 ὁ ὄρνυσθ᾽ ἑξείης ἐπιδέξια πάντες εταίροι, 

ἀρξάμενοι τοῦ χώρου, ὅθεν τέ περ οἰνοχοεύει.᾽ 
ε 

“Ὁ ᾿] “-“ 

Ὧς ἔφατ᾽ Ἀντίνοος, τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦθος. 
“ 

ἃ 

Λειώδης δὲ πρῶτος ἀνίστατο, Οἴνοπος υἱός, Νλου, εἰ 
ε " “- Ν 

ὅ σφί' θυοσκόος ἔσκε, παρὰ κρητῆρα δὲ καλὸν ΟΝ 145. 

ἷζε μυχοίτατος αἰεί: ἀτασθαλίαι δέ οἱ οἴῳ -““ 

ἐχθραὶ ἔσαν, πᾶσιν δὲ νεμέσσα μνηστήρεσσιν. 
“ 

᾽ ΄ 

ὅς ῥα τότε πρῶτος τόξον λάβε καὶ βέλος ὠκύ. 
΄“ ! 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰών, καὶ τόξου πειρήτιζεν, 
΄ “Ὁ - ῇ 

οὐδέ μιν ἐντάνυσε" πρὶν γὰρ κάμε χεῖρας ἀνέλκων 1560 
. “- Ε 

ἀτρίπτους, ἁπαλάς. μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἐεευπεν" 
᾽ν 

“«ᾧ φιλοι, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω, λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος. 
΄ 

πολλοὺς γὰρ τόδε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει - 

,ἷ 

180 

,, 
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θυμοῦ καὶ ψυχῆς" ἐπειὴ πολὺ φέρτερόν ἐστιν 
τεθνάμεν ἢ ζώοντας ἁμαρτεῖν, οὗθ᾽ ἕνεκ᾽ αἰεὶ 156 
ἐνθάδ᾽ ὁμιλέόμεν, ποτιδέγμενοι ἤματα πάντα. 
νῦν μέν τις καὶ ἔλπετ᾽ ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ μενοινᾷ 
γῆμὰι Πηνελόπειαν, ᾿Οδυσσῆος παράκοιτιν" 
αὐτὰρ ἐπὴν τόξου πειρήσεται ἠδὲ ἴδηται, 
ἄλλην δή τιν᾽ ἔπειτα ᾿Αχαιϊάδων εὐπέπλων 160 
μνάσθω ἐέδνοισιν διζήμενος" ἡ δέ κ᾽ ἔπειτα 

΄ 3 Ὁ“ “ ψ » “ » 2) 
ο᾽υγήμαιθ ὃς κε πλείστα πόροι καὶ μορσιμος ἔλθοι. 

» ε ΄ [χ 7 

Ὡς ἄρ᾽ ἐφώνησεν καὶ ἀπὸ ἕο τόξον ἔθηκεν, 
κλίνας κολλητῇσιν ἐὐξέστῃς σανίδεσσιν, 

» ΄-“ ᾿] ᾽ Ἁ , “ 7] ’ὔ αὐτοῦ δ᾽ ὠκὺ βέλος καλῇ προσέκλινε κορώνῃ, 16ὅ 
ΕΥ̓ ᾿] 5 δι. δ Ψ Ἁ , "» » 4 ἂψ' δ᾽ αὗτις κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη. 
» " 2 ᾽ 

Αντίνοος δ᾽ ἐνένιπεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 
»“ “ ᾿Ὶ ῇ 

““Λειῶδες, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων, 
δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε; --- νεμεσσῶμαι δέ τ᾽ ἀκούων --- 
εἰ δὴ τοῦτό γε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει 170 
θυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ οὐ δύνασαι σὺ τανύσσαι. 
οὐ γάρ τοι σέ γε τοῖον ἐγείνατο πότνια μήτηρ, 

“ “ ᾽ -"- “- 

οἷόν τε ῥυτῆρα βιοῦ τ᾽ ἔμεναι καὶ ὀϊστῶν' 
᾿] ΄, “ ἀλλ᾽ ἄλλοι τανύουσι τάχα μνηστῆρες ἀγαυοί. 

Ἷ ͵ “" Ὡς φάτο, καί ῥ᾽ ἐκέλευσε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν" 
Ῥω ἄγρει δή, πῦρ κῆον ἐνὶ μεγάροισι, Μελανθεῦ, 176 

, Ν 7 , ΄ Ἁ -“ » ᾽ » κι πὰρ δὲ τίθει δίφρον τε μέγαν καὶ κῶας ἐπ᾽ αὐτοῦ, 
ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος, 
ὄφρα νέοι θάλποντες, ἐπιχρίοντες ἀλοιφῇ, 
τόξου πειρώμεσθα καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον. 180 χω ἕ 

΄“" “Ὡς φάθ᾽- ὁ δ᾽ αἶψ᾽ ἀνέκαιε Μελάνθιος ἀκάματον πῦρ, 
Ἁ Ὁ“ “ [ω͵ πὰρ δὲ φέρων δίφρον θῆκεν καὶ κῶας ἐπ᾽ αὐτοῦ, 

ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος. 
τῷ ῥα νέοι θάλποντες ἐπειρῶντ᾽ " οὐδ᾽ ἐδύναντο 
ει ᾿ ἐντανύσαι, πολλὸν δὲ βίης ἐπιδευέες ἦσαν. 185 

᾽ ῇ ϑυΝ ᾿... ων Ν ᾿-- δὰ , Αντίνοος δ᾽ ἔτ᾽ ἐπεῖχε καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής, 
; κ ἀρχοὶ μνηστήρων" ἀρετῇ δ᾽ ἔσαν ἔξοχ᾽ ἄριστοι. 

᾽ “, ΄ Τὼ δ᾽ ἐξ οἴκου βῆσαν ὁμαρτήσαντες ἅμ᾽ ἄμφω 
’ “ βουκόλος ἠδὲ συφορβὸς Ὀδυσσῆος θείοιο" 

"] δ᾽ ΌΙΝ, ᾿ Ὰ δό » θ δὲ » ὃ ΄ εκ ὃ αὑτὸς μετὼ τοὺς δόμου ἤλυθε δῖος Οδυσσεύς. 190 
Ε ᾽ ᾽ 

- ἀλλ᾿ ὅτε δή ῥ᾽ ἐκτὸς θυρέων ἔσαν ἠδὲ καὶ αὐλῆς, 
, , ν᾽ φθεγξάμενός σφ᾽ ἐπέεσσι προσηύδα μειλεχίοισιν" 
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’ 
- 

« βουκόλε καὶ σύ, συφορβέ, ἔπος τί κε μυθησαίμην, 
Δ » Ν ͵ ΄ ΄ 

ἢ αὐτὸς κεύθω; φάσθαι δέ με θυμὸς ἀνώγει. 
ζω ͵ὕ » -᾿ Ρ] “,. ᾿] ῇ "» "ἷ 

ποῖοί κ᾽ εἶτ᾽ ᾿Οδυσῆϊ ἀμυνέμεν, εἴ ποθεν ἔλθοι 19ὅ 
ὃ “λ᾽ 2 ͵ θ . ἈΞ ᾽ ι 

ὧδε μάλ᾽ ἐξαπίνης καί τις θεὸς αὐτὸν ἐνείκοι 
δ ῇ 

“κ᾿ . - 

ἤ κε μνηστήρεσσιν ἀμύνοιτ᾽, ἢ Οδυσῆϊ; υὐϑλ 
" θ᾽ “ ς ΄ πα ο" , ΄ ΕΣ] 

εἴπαθ᾽, ὅπως ὑμέας κραδίη θυμὸς τε κελεύει. Ἢ 
ἣν Ἵ 3 » ,ὔ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ" 
[9] ͵ ᾽ “ 

“ Ζεῦ πάτερ, αἰ γὰρ τοῦτο τελευτήσειας ἐέλδωρ,.. 200 
ς " Ν “ Ν 

ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνήρ, ἀγάγοι δέ ἑ δαίμων" 
“ ᾿] » “ 

γνοίης χ᾽, οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται.᾽; 
Ἂ ᾽ 

-“ “- 

δῶς δ᾽ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύχετο πᾶσι θεοῖσιν 

νοστῆσαι ᾿Οδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε. 
Ἁ “ 

αὐτὰρ ἐπειδὴ τῶν γε νόον νημερτέ᾽ ἀνέγνω, 208 
.} ΄-“ Ἷ ᾿] Γ 

ἐξαῦτίς σφ᾽ ἐπέεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν" 
«ς "“ἷ ὃ Ἀ ὃ ὅ ὃ᾽ ᾽ ἈΝ ᾽ , Ἁ Ἁ , 

ἔνδον μὲν δὴ ὅδ᾽ αὐτὸς ἐγώ, κακὰ πονλὰ μογήσας, 
᾿ ᾽ - ἐ" - 

ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 
, ) «ς “ω-» ᾽ , ς , 

γιγνώσκω δ᾽, ὡς σφῶϊν ἐελδομένοισιν ἱκάνω «»-τἔε..,.». 

οἴοισι δμώων: τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τευ ἄκουσα 210 

εὐξαμένου ἐμὲ αὖτις ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι. 4... μίῶνς, 
πο ἀν: » ἢ » " ΓΤ 

σφῶϊν δ᾽, ὡς ἔσεται περ, ἀληθείην καταλέξω. ᾿νε 
᾽ , 

“ 

εἴ χ᾽ ὑπ᾽ ἔμοιγε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς, 

ἄξομαι ἀμφοτέροις ἀλόχους, καὶ κτήματ᾽ ὀπάσσω, 

οἰκία τ᾽ ἐγγὺς ἐμεῖο τετυγμένα" καί μοι ἔπειτα 21 

Τηλεμάχου ἑτάρω τε κασιγνήτω τε ἔσεσθον. 

εἰ δ᾽ ἄγε δή, καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι δείξω, 
δ. “ “ ᾽ “ 

ὄφρα μ᾽ ἐὺ γνῶτον πιστωθῆὴτόν τ᾽ ἐνὶ θυμῷ, 

οὐλήν, τήν ποτέ με σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι 

Παρνησόνδ᾽ ἐχθόντα σὺν υἱάσιν Αὐτολύκοιο.᾽ 220 
« 3 Χ φι ἢ; ΄ Σ ΄ ᾽ “ 

Ὡς εἰπὼν ῥάκεα μεγάλης ἀποέργαθεν οὐλῆς. 
Ά ἐν. ᾿ς » , Ω "ὦ ΄ - 

τὼ δ᾽ ἐπεὶ εἰσιδέτην εὖ τ᾽ ἐῤράσσαντο ἕκαστα, «ἄωεν.« 
΄-“ 

“ . , Ὁ“ , 

κλαῖον ἄρ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Οδυσῆϊ δαΐφρονι χεῖρε βαλόντε, 
΄ 4 

καὶ κύνεον ἀγαπαζόμενοι κεφαλήν τε καὶ ὦμους. 

ὡς δ᾽ αὔτως Ὀδυσεὺς κεφαλὰς καὶ χεῖρας ἔκυσσεν. 256 

καί νύ κ᾽ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο," 
Ν ῇ 

εἰ μὴ ᾿Οδυσσεὺς αὐτὸς ἐρύκακε, φώνησέν τε" 

“«παύεσθον κλαυθμοῖο γόοιό τε, μή τις ἴδηται 

ἐξελθὼν μεγάροιο, ἀτὰρ εἴπῃσι καὶ εἴσω. 
ων ᾽ ΄ 

ἀλλὰ προμνηστῖνοι ἐσέλθετε, μηδ᾽ ἅμα πάντες, 230 
Ἁ 

πρῶτος ἐγώ, μετὰ δ᾽ ὕμμες. ἀτὰρ τόδε σῆμα τετύχθω. 

͵ 
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κ » , ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί, 
΄ 

4 οὐκ ἐάσουσιν ἐμοὶ δόμεναι βιὸν ἠδὲ φαρέτρην" 
ἀλλὰ σύ, δῖ᾽ Εὔμαιε, φέρων ἀνὰ δώματα τόξον 

- Ν ἐν χείρεσσιν ἐμοὶ θέμεναι, εἰπεῖν τε γυναιξὶν 980 , Κληΐσαι μεγάροιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας, 
ν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ “ 

, ᾽ὔ 5 ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραξε «..... ΄ 
“ 

Ἁ » προβλώσκειν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι παρὰ ἔργῳ. 
σοὶ δέ, Φιλοίτιε δῖε, θύρας ἐπιτέλλομαι αὐλῆς 240 κληΐσαι κληΐδι, θοῶς δ᾽ ἐπὶ δεσμὸν ἰῆλαι.᾽"- 
“ὡς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους εὖ ναιετάοντας" -ς."... 7 " υϑ ἕξζετ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη. γ δος Ν Ἀ “ ΝΜ Γι ᾽ Ἂ ἐς δ᾽ ἄρα καὶ τὼ δμῶε ἴτην θείου Οδυσῆος. 

’ 
’ὔ Εὐρύμαχος δ᾽ ἤδη τόξον μετὰ χερσὶν ἐνώμα, 245 ᾽ 

»Ὸ» ἃ θάλπων ἔνθα καὶ ἔνθα σέλαι πυρός. ἀλλά μιν οὐδ᾽ ὡς ἐντανύσαι δύνατο, μέγα δ᾽ ἔστενε κυδάλεμον κῆρ. 1... "ΣΎ. ΑΥ ἈΠ» 3 » πο δ ᾿᾽ δ, ΠΡΟΣ ὦ »ν-“. ᾿οχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπεν, ἔπος τ εφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν “ ὦ πόποι, ἣ μοι ἄχος περί τ᾽ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων. γεν: ἐΖ οὔ τι γάμου τοσσοῦτον ὀδύρομαι ἀχνύμενός περ γγιφιῶῦρι, ΤΠ . πο πὸ 8 ν Μ" Ν ᾽ δ» δὶ ᾿ υ εἰσί καὶ ἄλλαι πολλαὶ Ἀχαιΐδες, αἵ μὲν ἐν αὐὑῇῷὸ μαλώ ᾽ ΄ ᾿ ΄ὔ .οὐν " ει γακμ, πὰς 
ἀμφιάλῳ ᾿Ιθάκῃ, αἱ δ᾽ ἄχλῃσιν πολίεσσιν" ᾽ ᾽ ᾿] Ἁ ’ ’ ᾽ , ᾽ ᾿Ὶ ἀλλ, εἰ δὴ τοσσόνδε βίης ἐπιδευέες εἰμὲν ᾽ ͵ » “ πεν » ΄ ,ὔ ἀντιθέου ᾿Οδυσῆος, ὅτ οὐ δυνάμεσθα τανύσσαι (7 4 ΄ ᾿ ΝΠ , ΄ ᾽3 (͵ τόξον" ἐχεγχείη δὲ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι." ο558 ἣ ἰω Θὰ δε, ᾿ , ᾽ , «᾿ Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός" “Εὐρύμαχ᾽, οὐχ οὕτως ἔσται." νοέεις δὲ καὶ αὐτός. νῦν μὲν γὰρ κατὰ δῆμον ἑορτὴ τοῖο θεοῖο ΜΤ 7 ὔ , Α ͵ ᾽ ᾽ λ ΨΦ ᾿αγνὴ" τίς δέ κε τόξα τιταίνοιτ; ἀλλὰ ἕκηλοι ΩΝ 

. κάτθετ᾽. ἀτὰρ πελέκεάς γε καὶ-εἴο. εἰῶμεν ἅπαντας 60 « 

., ἐστάμεν; οὐ μὲν γάρ τιν᾽ ἀναιρήσεσθαι ὀΐω, ᾽ , 

“ ἐλθόντ᾽ ἐς Μέγαρον Λαερτιάδεω ᾿Οδυσῆος. ᾽ ας ἄλλ, ἄγετ᾽, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσθω δεπάεσσιν, ΝΜ 

᾿ ὄφρα σπείσαντες καταθείομεν ἀγκύλα τόξα" ». 

- ἠῶθεν δὲ κέλεσθε Μελάνθιον, αἰπόλον αἰγῶν, οΟὅ Μ ε “ ᾽ αἶγας ἄγειν, αἱ πᾶσι μέγ᾽ ἔξοχοι αἰπολίοισιν, ᾽ 

; ὄφρ᾽ ἐπὶ μηρία θέντες ᾿Απόλλωνι κλυτοτόξῳ «Ὁ.9- λι....ἁὁ αὶ, , 

“- οὔ, τόξου πειρώμεσθα καὶ ἐκτελέωμεν ἄεθλον. ἃ Μ ΝᾺ 7 ω λοι, ΄ ω Ὡς ἔφατ᾽ Ἀντίνοος, τοῖσιν ὃ ἐπιήνδανε μῦθος. Ὁ Χ ΄ 
- τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν, 270 

οϑ 

το γος 4, 



Ἰὼ 
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λα Το 
1 τι! 

Ή ΧΑΣ “γιννμα 

ὶ ᾿ 

κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 
΄ “ 

νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 
«ς δ᾽ » ἈΝ “" “ ΄ Ψ' «98 “ θ᾽ [τέ 0 θ0 Υ͂ 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σπεῖσάν τ᾽ ἔπιόν θ᾽, ὅσον ἤθελε ὕυμος, 

τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις ᾿Ὀδυσσεύτ'" 

“ κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείηῆς 27ῦ 

[ὄφρ᾽ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει" ἡ 
7 

᾽ 

Εὐρύμαχον δὲ μάλιστα καὶ ᾿Αντίνοον θεοειδέα 

λίσσομ᾽, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπεν, 

γῦν μὲν παῦσαι τόξον, ἐπιτρέψαι δὲ θεοῖσιν" 
5. κα Ν Ν , , Ό ΜΝ 4, ΄ 

ἠῶθεν δὲ θεὸς δώσει κράτος, ᾧ Κα ἐθέλῃσιν. 280 
Ε θ. ' ὅ Ν Ι͂ Ι͂ 2 οἱ. "  .« "-“ 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐμοὶ δότε τόξον ἐύξοον, ὄφρα μεθ᾽ ὑμῖν 

χειρῶν καὶ σθένεος πειρήσομαι, ἤ μοι ἔτ᾽ ἔστιν 

ἴς, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν, 

ἢ ἤδη μοι ὄλεσσεν ἄλη τ᾽ ἀκομιστίη τε.᾽ 
“Δ ΒΩ 2 ο΄ αν Ἂν ΄ ς ΄ 7, 

Ὡς ἔφαθ᾽- οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμεσησᾶν, 

δείσαντες, μὴ τόξον ἐΐξοον ἐντανύσειεν. 286 

ὴ 
» ἣ Ἄ.,.Α ῇ " 3,. νΝΚα Φ. “Δ ϑεχἦ ἔ 

Αντίνοος δ᾽ ἐνένιπεν, ἔπος τ ἔφατ ἐκ Τ ονὸ ἰἀξασος 

«ἃ δειλὲ ξείνων, ἔνι τοι φρένες οὐδ᾽ ἠβαιαί. "“ἕ Ἵ 
.3 » “Ὁ ἃ ὦ « , ΒΘ -“ 

οὐκ ἀγαπᾷς, ὃ ἕκηλος ὑπερφιάλοισι μεθ᾽ ἡμῖν 

δαίνυσαι, οὐδὲ τι δαιτὸς ἀμέρδεαι, αὐτὰρ ἀκούεις 290 

μύθων ἡμετέρων καὶ ῥήσιος; οὐδέ τις ἄλλος 

ἡμετέρων μύθων ξεῖνος καὶ πτωχὸς ἀκούει. 

οἶνός σε τρώει μελιηδής, ὅστε καὶ ἄλλους 
᾿] 

βλάπτει, ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ, μηδ᾽ αἴσιμα πίνῃ. 

οἶνος καὶ Κένταυρον, ἀγακλυτὸν Εὐρυτίωνα, 99ὅ 

ἄασ᾽ ἐνὶ μεγάρῳ μεγαθύμου Πειριθόοιο, 

ἐς Λαπίθας ἐλθόνθ᾽ Κὶ ὁ δ᾽ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ, 
ΣΝ 

Γ 
᾿ 

μαινόμενος κάκ᾽ ἔρεξε δόμον κάτα Πειριθόοιο. ᾿ 

ἥ δ᾽ ἃ ἵχε, διὲ θύρου δὲ θύ δ: 
ἥρωας δ᾽ ἄχος εἷλε, διεκ προῦὔύυρου ὁε ύραζε 
[ν ΜᾺ » 

“ ΄“" 

ἕλκον ἀναΐξαντες, ἀπ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ 8300 

ῥῖνάς τ᾽ ἀμήσαντες" ὁ δὲ φρεσὶν ἧσιν ἀασθεὶς 

ἤϊεν ἣν ἄτην ὀχέων ἀεσίφρονι θυμῷ. ιχ 

ἐξ οὗ Κενταύροισι καὶ ἀνδράσι νεῖκος ἐτύχθη. 

οἷ δ᾽ αὐτῷ πρώτῳ κακὸν εὕρετο οἰνοβαρείων. 
-“ , 

ὼς καὶ σοὶ μέγα πῆμα πιφαύσκομαι, αἴ κε τὸ τόξον 806 

ἐντανύσῃς" οὐ γάρ τευ ἐπητύος ἀντιβολήσεις ,»-: 

ἡμετέρῳ ἐδὲ δήμῳ, ἄφαρ δέ σε νηὶ μελαίνῃ μη 

εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων, 
͵ » ἢ σι δὴν ΄ ᾽ Ἂν Ὁ 

πέμψομεν" ἔνθεν δ᾽ οὐ τι σαώσεαι. ἀλλὰ ἕκηλος - 

Ὁ ΦΕΦ 
ξεν» -“- 

᾽, 



Ἂ 
᾿ 
ς 
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᾿ ΒΝ,  «χ͵ Ἄ,..3 ΄ , 2) 

πινέ τε, μηδ᾽ ἐρίδαινε μετ᾽ ἀνδράσι κουροτέροισιν.᾽ 310 Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" ει » 7 » » Ἁ Ν δ. [4 ἡὃ δ ὃ ͵ Αντίνο᾽, οὐ μὲν καλὸν ἀτέμβειν, οὐδὲ ἔκαιον, ,ὔ δ 
’ὔ ᾽ ξείνους Τηλεμάχου, ὅς κεν τάδε δώμαθ᾽ ἵκηται. ᾿ἔλπεαι, αἴ χ᾽ ὁ ξεῖνος Ὀδυσσῆος μέγα τόξον ἐντανύσῃ χερσίν τε βίηφί τε ἧφι πιθήσας, 81ὅ οἴκαδέ μ᾽ ἄξεσθαι καὶ ἑὴν θήσεσθαι ἄκοιτιν; οὐδ᾽ αὐτός που τοῦτό γ᾽ ἐνὶ στήθεσσιν ἔολπεν. μηδέ τις ὑμείων τοῦ γ᾽ εἵνεκα θυμὸν ἀχεύων ᾽ 7 ΄ ᾽ 4. δὰκΣ ᾿ γῶν »' 2) ἐνθάδε δαινύσθω, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικεν. 

Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύμαχος, Πολύβου παῖς, ἀντίον ηὔδα" ᾿] 7 ,ὔ 
, “κούρη ᾿Ικαρίοιο, περίῴρον ἸΠηνελόπεια, 321 ΕΣ Γι , » ἂν »,." ᾽ » δι να οὐ τὶ σε τόνδ᾽ ἄξεσθαι ὀϊόμεθ᾽ - οὐδὲ ἔοικεν. ᾽ ᾽ » 

΄ ᾽ “ Φ Ἁ “ ἀλλ, αἰσχυνόμενοι φάτιν ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν, μή ποτέ τις εἴπησι κακώτερος ἄλλος ᾿Αχαιῶν" “ἢ πολὺ ᾿σίσανες ἄνδρες ἀμύμονος ἀνδρὸς ἄκοιτιν 355 μνῶνται, οὐδέ τι τόξον ἐὔξοον ἐντανύουσιν" ἀλλ᾽ ἄλλος τις πτωχὸς ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν ᾿ ῥηϊδίως ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ᾽ ἧκε σιδήρου. ἃ ΩΣ ᾽ ΕΘ, » ,ϑ ἃ ϑαιι. ἢ 4. , 2) ὡς ἐρεουσ,, ἡμῖν δ᾽ ἂν ἐλέγχεα ταῦτα γένοιτο. Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων ΤΠΠηνελόπεια" 430 “Εὐρύμαχ᾽, οὔ πως ἔστιν ἐὐκλεῖας κατὰ δῆμον ἔμμεναι, οἱ δὴ οἶκον ἀτιμάζοντες ἔδουσιν 
ἀνδρὸς ἀριστῆος" τί δ᾽ ἐλέγχεα ταῦτα τίθεσθε; οὗτος δὲ ξεῖνος μάλα μὲν μέγας ἠδ᾽ εὐπηγής, “-..- σ΄͵ ΕῚ “ 

ω "Ξ πατρὸς δ᾽ ἐξ ἀγαθοῦ γένος εὔχεται ἔμμεναι υἱός. 8385 » »γ, Ειφ» , 3.,.᾿ Υ » -ΟΥ 
ἄλλ᾿ ἀγε οἱ δότε τόξον ἐὔξοον, ὄφρα ἴδωμεν. ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται": τεἴ κέ μὲν ἐντανύσῃ, δώῃ δέ οἱ εὖχος ᾿Απόλλων, -- ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά, ᾿] 

ἴω “»Ἅ 
-“ « 

δώσω δ᾽ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν, ᾿ 3.0 ᾿ , ΓΝ ’ ιν ὃ Ν ᾿ , καὶ ξίφος ἄμφηκες: δώσω δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ πέδιλα, αὶ ᾽ 

΄, πέμψω δ᾽, ὅππῃ μιν κραδίη θυμός τε κελεύει." } δ , 
, ἃ Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" ι ἕε [9] 3 ΄ , σαντα Χ » ΄“ Μ ᾽ ων Νὰ μῆτερ ἐμὴ, τόξον μὲν Αγαιῶν οὔ τις ἐμείο͵ ᾿ κρείσσων, ᾧ κ᾽ ἐθέλω, δόμεναί τε καὶ ἀρνήσασθαι “840 οὔθ᾽ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν, οὔθ᾽ ὅσσοι νήσοισι πρὸς Ἤλιδος ἑπποβότοιο" τῶν οὔ τίς μ᾽ ἀέκοντα βιήσεται, αἴ κ᾽ ἐθέλωμι 
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’ 

καὶ καθάπαξ ξείνῳ δόμεναι τάδε τόξα φέρεσθαι. 

ἀλλ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα κόμιζε, 850 

ἱστόν τ᾽ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε 
» » ΄ 3 Ψ , 

ἔργον ἐποίχεσθαι. τόξον δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει 

πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐμοί: τοῦ γὰρ κβῥάτος ἔστ᾽ ἐνὶ οἴκῳ.᾽ 

Ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν οἱκόνδε βεβήκει" 

παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ. 85 

ἐς δ᾽ ὑπερῷ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν 
“- » 3. “ Ι ΄ " .ς«ῳὠ 

κλαῖεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον 

ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 

Αὐτὰρ ὁ τόξα λαβὼν φέρε καμπύλα δῖος ὑφορβός. 

μνηστῆρες δ᾽ ἄρα πάντες ὁμόὄκλεον ἐν μεγάροισιν" 3860 

ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων" -' 
«ες [ο δ} 4 ΄ ΙΑ ᾽ , -“ 

πῇ δὴ καμπύλα τόξα φέρεις, ἀμεγαρτε συβῶτα, 
" φ 

πλαγκτέ; τάχ᾽ αὖ σ᾽ ἐφ᾽ ὕεσσι κύνες ταχέες κατέδονται 

οἷον ἀπ᾽ ἀνθρώπων, οὺς ἔτρεφες, εἴ κεν ᾿Απόλλων 
« - ς 7 ἈΝ }θ , θ ἣ, ἐὰθ 2) 

ἡμῖν ἐλήκησι καὶ ἃ ἄνατοι θεοὶ ἀνλοι. 5366 

ἃ 7 ὙΕ211 ς Ν ͵ Ε  ΡῚ ΄ 

ὥς φάσαν' αὑταὰρο θῆκε φέρων αὑτῇ ἐνὶ χωρῇ; 

δείσας, οὕνεκα πολλοὶ ὁμόκλεον ἐν μεγάροισιν. 

Τηλέμαχος δ᾽ ἑτέρωθεν ἀπειλήσας ἐγεγώνει" ἔ 

«ἄττα, πρόσω φέρε τόξα' τάχ᾽ οὐκ εὖ πᾶσι πιθήσεις" 

μή σε καὶ ὁπλότερός περ ἐὼν ἀγρόνδε δίωμαιυ, 870 
, ΞΖ 7 Ἁ , ᾿. ᾽ 

βάλλων χερμαδίοισι" βίηφι δὲ φέρτερὸς εἰμι. 

αἰ γὰρ πάντων τόσσον, ὅσοι κατὰ δώματ᾽ ἔασιν, 

μνηστήρων χερσίν τε βίηφί τε φέρτερος εἴην" 

τῷ κε τάχα στυγερῶς τιν᾽ ἐγὼ πέμψαιμι νέεσθαι 

ἡμετέρου ἐξ οἴκου, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται.᾽ 37 
«Δ » ᾿] ς 3. Ψ ΄ ᾿ ΌΎΥ ᾽ δὲ". "ΜῈ ε ῇ 

Ὡς ἔφαθ᾽ - οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν 

μνηστῆρες, καὶ δὴ μέθιεν χαλεποῖο χόλοιο 
Α ᾿ α ΄ , ᾽ Ἁ “ ’ 

Τηλεμάχῳ. τὰ δὲ τόξα φέρων ἀνὰ δῶμα συβώτης 

ἐν χείρεσσ᾽ ᾿Οδυσῆϊ δαΐφρονι θῆκε παραστάς. 

ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν "880 

“Τηλέμαχος κέλεταί σε, περίφρων Ἑὐρύκλεια, 

κληΐσαι μεγάροιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας, 

ἢν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ 

ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μή τι θύραζε 

προβλώσκειν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι παρὰ ἔργῳ.
" 88ὅ 

ε 7 ΄ “ ͵ ᾽ “ Ὰ 

Ἂς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος, 

κλήϊσεν δὲ θύρας μεγάρων εὖ ναιεταόντων. 
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7 Συγῇ δ᾽ ἐξ οἴκοιο Φιλοίτιος ἄλτο θύραζε, 
2ω 5 ΝΜ 4. ὦ ΄ ᾽ ͵ Ὰ δ κλήϊσεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα θύρας εὐερκέος αὐλῆς. 

κεῖτο δ᾽ ὑπ᾽ αἰθούσῃ ὅπλον νεὸς ἀμφιελίσσης 890 ᾿ς ᾿ ες ὌΝ; Ὠρερα; ΄ ᾽ ως σάν ς βύβλινον, ᾧ ῥ' ἐπέδησε θύρας, ἐς ὃ ἤϊεν αὐτός. 
“  ῃ Ψ ΠΡ , »- " δι. 7 ἕξετ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη, 
εἰσορόων ᾿Οδυσῆα. ὁ δ᾽ ἤδη τόξον ἐνώμα 
πάντῃ ἀναστρωφῶν, πειρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθα, 

“μὴ κέρα ἷπες ἔδοιεν ἀποιχομένοιο ἄνακτος. 895 
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" «5 ᾿ πῶ Ῥεῖ, » ͵ ἢ τίς θηητὴρ καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων." 

“Ἂὦ πὰ ψ»-- [4] -“ ἤ ῥά νύ που τοιαῦτα καὶ αὐτῷ οἴκοθι κεῖται, 
ἢ ὅ γ᾽ ἐφορμᾶται ποιησέμεν, ὡς ἐνὶ χερσὶν 
νωμᾷ ἔνθα καὶ ἔνθα κακῶν ἔμπαιος ἀλήτης." -Ἦ 2.“ χ8α ὦ 95) ἼΛλλος δ᾽ αὖτ᾽ εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων" ᾿ 
“αἷ γὰρ δὴ τοσσοῦτον ὀνήσιος ἀντιάσειεν, - 
ὡς οὗτός ποτε τοῦτο δυνήσεται ἐντανύσασθαι. 

.Ω, ΟΥ̓  γ““πΠαΟΝ ᾿ 4. »ἢ ΄ - ΄ ς ἂρ ἔφαν μνηστῆρες: ἀτὰρ πολύμητις Ὃ υσσεύς, 
αὐτίκ᾽ ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάντῃ, ὦ « αδᾷ 
ὡς ὅτ᾽ ἀνὴρ φόρμιυγγος ἐπιστάμενος καὶ ἀοιδῆς 

ῥηϊδίως ἐτάνυσσε νέῳ περὶ κόλλοπι χορδήν, ᾿ 
ἅψας ἀμφοτέρωθεν ἐὐστρεφὲς ἔντερον οἰός, 
“ὡς ἄρ᾽ ἄτερ σπουδῆς τάνυσεν μέγα τόξον ᾿Οδυσσεύς. Ἂ δεξιτερῇ δ᾽ ἄρα χειρὶ λαβὼν πειρήσατο νευρῆς" 410 
ἡ δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄεισε, χελιδόνι εἰκέλη αὐδήν. 
μνηστῆρσιν δ᾽ ἄρ᾽ ἄχος γένετο μέγα, πᾶσι δ᾽ ἄρα χρὼς :ἐτράπετο. Ζεὺς δὲ μεγάλ᾽ ἔκτυπε σήματα φαίνων" ΄ ,, Ἂ Ὁ ἃ « , - ᾽ ΄ γήθησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος Οδυσσεύς,, 

ὅττι ῥά οἱ τέρας ἧκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω. 418 δ "ἢ κ"ο εἵλετο δ᾽ ὠκὺν ὀϊστόν, ὅς οἱ παρέκειτο τραπέζῃ 
γυμνός" τοὶ δ᾽ ἄλλοι κοίλης ἔντοσθε φαρέτρης 
ἰκείατο, τῶν τάχ᾽ ἔμελλον ᾿Αχαιοὶ πειρήσεσθαι. :. 
τόν ῥ᾽ ἐπὶ πήχει ἑλὼν ἕλκεν νευρὴν γλυφίδας τε, 
αὐτόθεν ἐκ δίφροιο καθήμενος, ἧκε δ᾽ ὀϊστὸν 490 Μ “ἄντα τιτυσκόμενος, πελέκεων δ᾽ οὐκ ἤμβροτε πάντων 
πρώτης στειλειῆς, διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἦλθε θύραζε »" Ἀ ᾿ ΄ ἰὸς χαλκοβαρής. ὁ δὲ Τηλέμαχον προσέειπεν" 

᾽ “ ’ “Τηλέμαχ᾽, οὔ σ᾽ ὁ ξεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἐλέγχει 
ἥμενος, οὐδέ τι τοῦ σκοποῦ ἤμβροτον, οὐδέ τι τόξον 455 

ν ἔκαμον τανύων" ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν, 
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οὐχ ὥς με μνηστῆρες ἀτιμάζοντες ὄνονται. 

νῦν δ᾽ ὥρη καὶ δόρπον ᾿Αχαιοῖσιν τετυκέσθαι 
᾽ 7, ὡς κὰν τὰ Ψ ἈΨΑΡΕΥ, ε ΄, 

ἐν φάει, αὐτὰρ ἔπειτα καὶ ἄλλως ἑψιάασθαι 

μολπῇ καὶ φόρμιγγι" τὰ γάρ τ᾽ ἀναθήματα δαυτός." 480 

Ἦ, καὶ ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσεν. ὁ δ᾽ ἀμφέθετο ξίφος ὀξὺ 

Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος θείοιο, 
᾽ Ν Ν “-“ Χά , " “" » 3’ φΕχ » “ 

ἀμφὶ δὲ χεῖρα φίλην βάλεν ἐγχεῖ, ἄγχι δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ 
ς Ἁ , ῇ γ᾽ [ο 

πὰρ θρόνον ἑστήκει κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ. 

Ἂ 2. 

Αὐτὰρ ὃ γυμνώθη ῥακέων πολύμητις ᾿ὈΟδυσσεύς, 
ῶ ΤᾺΝ η Ὁ Ν " Ν Ὁ λ 7 

ἄλτο δ᾽ ἐπὶ μέγαν οὐδὸν ἔχων βιὸν ἠδὲ φαρέτρην 

ἰῶν ἐμπλείην, ταχέας δ᾽ ἐκχεύατ᾽ ὀϊστοὺς 

αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν" 

«οὗτος μὲν δὴ ἄεθχος ἀάατος ἐκτετέλεσται" ὅ 
“ 3, Χ » ἃ » , , ᾽ , 

νῦν αὗτε σκοπὸν ἄλλον, ὃν οὔ πώ τις βάλεν ἀνήρ, 
57 " ΄ , ὃ , 3 » , 2) 

εἴσομαι, αἴ κε τύχωμι, πόρῃ δέ μοι εὖχος Ἀπολλων. 
» 

“ 

Ἦ, καὶ ἐπ᾽ ᾿Αντινόῳ ἰθύνετο πικρὸν ὀϊστόν. 
" «ς ἈΝ » 2 7 » 

ἤτοι ὁ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλεν, 

χρύσεον, ἄμφωτον, καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα, 10 

ὄφρα πίοι οἴνοιο" φόνος δέ οἱ οὐκ ἐνὶ θυμῷ 
.ὦ ΄ 

μέμβλετο᾽ τίς κ᾽ οἴοιτο μετ᾽ ἀνδράσι δαιτυμόνεσσιν 

μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη, 
΄“ ΄ 

οἵ τεύξειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν ; 
Ὰ 3. ᾿, Ν ἈΝ 2 ’ , Ξ ὦ 

τὸν δ᾽ Ὀδυσεὺς κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῷ, 1ὅ 

ἀντικρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δι᾿ αὐχένος ἤλυθ᾽ ἀκωκή. 

ἐκλίνθη δ᾽ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς 
- Ἁ 

βλημένου, αὐτίκα δ᾽ αὐλὸς ἀνὰ ῥῖνας παχὺς ἦλθεν 

αἵματος ἀνδρομέοιο. θοῶς δ᾽ ἀπὸ εἷο τράπεζαν 
οὶ Ν ἡ ᾧ Ν 7 "» ΄-“ » ᾿ 

ὧσε ποδὶ πλήξας, ἀπὸ δ᾽ εἴδατα χεῦεν ἔραξε 20 

σῖτός τε κρέα τ᾽ ὀπτὰ φορύνετο. τοὶ δ᾽ ὁμάδησαν 

μνηστῆρες κατὰ δώμαθ᾽, ὅπως ἴδον ἄνδρα πεσόντα, 

ἐκ δὲ θρόνων ἀνόρουσαν ὀρινθέντες κατὰ δῶμα, 

πάντοσε παπταίνοντες ἐὐδδμήτους ποτὶ τοίχους" 
» , » Ἀ » 50} ΚΓ " ες , 

οὐδέ πῃ ἀσπὶς εὴν, οὐδ᾽ ἄλκιμον ἔγχος ἑλέσθαι. 25 

νείκειον δ᾽ ᾿Οδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν" 
« ΄“ ἴω ᾽ ὃ “ , ,} 58} Ὰ 460, 

ξεῖνε, κακῶς ἀνδρῶν τοξάζεαι. οὐκέτ ἀέθλων 
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ἄλλων ἀντιάώσεις" νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος. 
καὶ γὰρ δὴ νῦν φῶτα κατέκτανες, ὃς μέγ᾽ ἄριστος κούρων εἰν ᾿Ιθάκῃ" τῷ σ᾽ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται. 50 Ἴσκεν ἕκαστος ἀνήρ, ἐπειὴ φάσαν οὐκ ἐθέλοντα ἄνδρα κατακτεῖναι" τὸ δὲ νήπιοι οὐκ ἐνόησαν, ὡς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπτο. τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς- “ὦ κύνες, οὔ μ᾽ ἔτ᾽ ἐφάσκεθ᾽ ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι δήμου ἄπο Τρώων, ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον, 86 δμωῇσιν δὲ γυναιξὶ παρευνάζεσθε βιαίως, 
αὐτοῦ τε ζώοντος ὑπεμνάασθε γυναῖκα, 
οὔτε θεοὺς δείσαντες, οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, οὔτε τιν᾽ ἀνθρώπων νέμεσιν κατόπισθεν ἔσεσθαι. 40 γῦν ὑμῖν καί πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται. Ὡς φάτο: τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἶχεν [πάπτηνεν δὲ ἕκαστος, ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον]. Εὐρύμαχος δέ μιν οἷος ἀμειβόμενος προσέειπεν" “ εἰ μὲν δὴ ᾿Οδυσεὺς ᾿Ιθακήσιος εἰλήλουθας, 45 ταῦτα μὲν αἴσιμα εἶπας, ὅσα ῥέζεσκον ᾿Αχαιοί, πολλὰ μὲν ἐν μεγάροισιν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἀγροῦ. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη κεῖται, ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων, ᾿Αντίνοος" οὗτος γὰρ ἐπίηλεν τάδε ἔργα, οὔ τι γάμου τόσσον κεχρημένος οὐδὲ χατίζων, 50 ἀλλ᾽ ἄλλα φρονέων, τά οἱ οὐκ ἐτέλεσσε Κρονίων, ὄφρ᾽ ᾿Ιθάκης κατὰ δῆμον ἐῦκτιμένης βασιλεύοι αὐτός, ἀτὰρ σὸν παῖδα κατακτείνειε λοχήσας. νῦν δ᾽ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, σὺ δὲ φείδεο λαῶν σῶν. ἀτὰρ ἄμμες ὄπισθεν ἀρεσσάμενοι κατὰ δῆμον, 55 ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισιν, τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες ἐεικοσάβοιον ἕκαστος, χαλκόν τε χρυσόν τ᾽ ἀποδώσομεν, εἰς ὅ κε σὸν κἢρ ἰανθῇ. πρὶν δ᾽ οὔ τι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι." Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολυμητις Ὀδυσσευς" “Εὐρύμαχ᾽, οὐδ᾽ εἴ μοι πατρώϊαν πάντ᾽ ἀποδοῖτε, 61 ὅσσα τε νῦν ὕμμ᾽ ἔστι, καὶ εἰ ποθεν ἄλλ᾽ ἐπιθεῖτε, οὐδέ κεν ὡς ἔτι χεῖρας ἐμὰς λήξαιμι φονοιο, πρὶν πᾶσαν μνηστήρας ὑπερβασίην ἀποτῖσαι. νῦν ὑμῖν παράκειται ἐναντίον ἠὲ μάχεσθαι θὔ ἢ φεύγειν, ὅς κεν θάνατον καὶ Κῆρας ἀλύξῃ. 
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ἀλλά τιν᾽ οὐ φεύξεσθαι ὀΐομαι αἰπὺν ὄλεθρον." 
ἃ 7 Α᾿ ἈΠ 5 Ν ΄ ΄ χ , 42 

Ὡς φάτο, τῶν δ᾽ αὐτοῦ λύτο γουνατᾶ Καὶ φίλον ἧτορ. 

τοῖσιν δ᾽ Εὐρύμαχος προσεφώνεε δεύτερον αὗτις" 

“«ᾧ φίλοι, οὐ γὰρ σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους. ΤῸ 
᾿] » ᾽ ἢ, Δ “ 5.1}. ᾽ Ν ῇ 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἔλλαβε τόξον ἐΐξοον ἠδὲ φαρέτρην, 

οὐδοῦ ἄπο ἕεστοῦ τοξάσσεται, εἰς ὅ κε πάντας 

ἄμμε κατακτείνῃ" ἀλλὰ μνησώμεθα χάρμης. 

φάσγανά τε σπάσσασθε, καὶ ἀντίσχεσθε τραπέζας 

ἰῶν ὠκυμόρων' ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν ηθ 

ἁθρόοι, εἴ κέ μιν οὐδοῦ ἀπώσομεν ἠδὲ θυράων, 
» 2 ᾽ εἿ " Ἀ ᾿] ΕΣ “ 

ἔλθωμεν δ᾽ ἀνὰ ἄστυ, βοὴ δ᾽ ὥκιστα γένοιτο. 

τῷ κε τάχ᾽ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο.᾽ 

Ὡς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ, 
7 » , ᾽ 4 “" ΟΝ: ..Ὶ ᾽ ἴων 

χάλκεον, ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον, ἄλτο δ᾽ ἐπ᾿ αὑτῷ 80 

σμερδαλέα ἰάχων. ὁ δ᾽ ἁμαρτῇ δῖος ᾽Οδυσσεὺς 

ἰὸν ἀποπροϊεὶς βάλλε στῆθος παρὰ μαζόν, 
2 , Φ ον “ Ν ῇ ΕΣ 3. Ψ Ἄ, 

ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος. ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς 

φάσγανον ἧκε χαμᾶζε, περιρρηδὴς δὲ τραπέζῃ 

κάππεσε δινηθείς, ἀπὸ δ᾽ εἴδατα χεῦεν ἔραζε 8ὅ 
Ἁ ᾿ » ΓΑ - Ἀ , , “ 

καὶ δέπας ἀμφικύπελλον. ὁ δὲ χθόνα τύπτε μετώπῳ 
“ 

Ν Ι͂ 

θυμῷ ἀνιάζων, ποσὶ δὲ θρόνον ἀμφοτέροισιν ; 

λακτίζων ἐτίνασσε' κατ ὀφθαλμῶν δ᾽ ἔχυτ᾽ ἀχλύς. 

Ἀμφίνομος δ᾽ ᾿Οδυσῆος ἐείσατο κυδαλίμοιο 
μα ] 5." » Ν ΄ ) ““ 7 

ἀντίος ἀΐξας, εἴρυτο δὲ φάσγανον ὀξύ, 90 

" , ς " , 2 Ἐ..8Ὲ [ 

εἴ πώς οἱ εἴξειε θυράων. ἀλλ ἄρα μιν φθῆ 

Τηλέμαχος κατόπισθε βαλὼν χαλκήρεϊ δουρὶ 

ὥμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν" 

δούπησεν δὲ πεσών, χθόνα δ᾽ ἤλασε παντὶ μετώπῳ. 

Τηλέμαχος δ᾽ ἀπόρουσε, λιπὼν δολιχόσκιον ἔγχος 9 

αὐτοῦ ἐν Ἀμφινόμῳ: περὶ γὰρ δίε, μή τις Ἀχαιῶν 
Ἃ 

» ᾽ ῇ 
2 ζ΄ 

ἔγχος ἀνελκόμενον δολιχόσκιον ἢ ἐλάσειεν 

φασγάνῳ ἀΐξας ἠὲ προπρηνέϊ τύψας. 
“-“ ἈΝ ! 7 ϑ Ὁ " ζυον ᾽ “ἢ 

βῆ δὲ θέειν, μάλα δ᾽ ὦκα φίλον πᾶτερ εἰσαφίκανεν, 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 100 

“ὦ πάτερ, ἤδη τοι σάκος οἴσω καὶ δύο δοῦρε 

καὶ κυνέην πάγχαλκον, ἐπὶ κροτάφοις ἀραρυΐαν, 

αὐτός τ᾽ ἀμφιβαλεῦμαι ἰών, δώσω δὲ συβώτῃ 
Ν ““ 

“ εἿ γ 3) 

καὶ τῷ βουκόλῳ ἀλλα" τετευχῆσθαι γὰρ ἄμεινον. 
Ω ΄ ͵ ᾽ [2 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς" 
. 
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᾽ “ ͵ “ οἷσε θέων, εἵως μοι ἀμύνεσθαι πάρ᾽ ὀϊστοί, 106 
μή μ᾽ ἀποκινήσωσι θυράων μοῦνον ἐόντα. 

, Ὡς φάτο" Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί, 
βῆ δ᾽ ἴμεναι θάλαμόνδ᾽, ὅθι οἱ κλυτὰ τεύχεα κεῖτο. 
ἔνθεν τέσσαρα μὲν σάκε᾽ ἔξελε, δούρατα δ᾽ ὀκτὼ 110 

ς ΄ καὶ πίσυρας κυνέας χαλκήρεας ἱπποδασείας" 
Ἢ ᾿ ͵7 ͵΄ Ὑ 5 7 γι Ὁ ᾽ 7, βῆ δὲ φέρων, μάλα δ᾽ ὦκα φίλον πατέρ᾽ εἰσαφίκανεν, 

αὐτὸς δὲ πρώτιστα περὶ χροὶ δύσετο χαλκόν. 
ὡς δ᾽ αὔτως τὼ δμῶε δυέσθην τεύχεα καλά, 
ἔσταν δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Οδυσῆα δαΐφρονα, ποικιλομήτην. 11 

-“ ΄ αὐτὰρ ὅ γ᾽, ὄφρα μὲν αὐτῷ ἀμύνεσθαι ἔσαν ἰοί, 
τόφρα μνηστήρων ἕνα γ᾽ αἰεὶ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ 
βάλλε τιτυσκόμενος" τὸὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ λίπον ἰοὶ ὀϊστεύοντα ἄνακτα, 
τόξον μὲν πρὸς σταθμὸν ἐϊὐσταθέος μεγάροιο 120 
ἔκλιν᾽ ἑστάμεναι, πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα, 
αὐτὸς δ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον, 
κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν, 
ἵππουριν" δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν" . Βυ ν ω ͵ , Ὁ είλετο δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ. 128 

᾿Ορσοθύρη δέ τις ἔσκεν ἐὐδμήτῳ ἐνὶ τοίχῳ, 
ἀκρότατον δὲ παρ᾽ οὐδὸν ἐὐσταθέος μεγάροιο 

᾽ 3 “ ἣν ὁδὸς ἐς λαύρην, σανίδες ὃ ἔχον εὖ ἀραωρυῖαι. 
τὴν δ᾽ ᾿Οδυσεὺς φράζεσθαι ἀνώγει δῖον ὑφορβὸν 
ἑσταότ᾽ ἄγχ᾽ αὐτῆς" μία δ᾽ οἴη γίγνετ᾽ ἐφορμή. 130 
τοῖς δ᾽ Ἀγέλεως μετέειπεν, ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων" ες 5 ͵ ᾽ ΕῪ 7 ΒΓ Ύ Ἢ θύ ᾽ ͵ ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἀν᾽ ὀρσοθύρην ἀναβαίη 
καὶ εἴποι λαοῖσι, βοὴ δ᾽ ὥκιστα γένοιτο; 
τῷ κε τάχ᾽ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο.᾽ 

» 
᾿ “ Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν" ςς »Μ » οὐδε, ͵ , » Ἁ ᾿ τ οὔ πως ἐστ, Αγέλαε διοτρεφές" αγχι γὰρ αἰνῶς 186 

αὐλῆς καλὰ θύρετρα, καὶ ἀργαλέον στόμα λαύρης" 
καί χ᾽ εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνὴρ, ὅστ᾽ ἄλκιμος εἴη. 3 » Βὲ ὝΨΟΥΣ ΄ Ἂ ὦ ! κ᾿ ἄλλ, ἀγεθ᾽, ὑμῖν τεύχε᾽ ἐνείκω θωρηχθῆναι 
ἐκ θαλάμου" ἔνδον γάρ, ὀΐομαι, οὐδέ πῃ ἄλλῃ 140 , ἢ ᾽ ᾿ Ν , - 2) τεύχεα κατθέσθην ᾿Οδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱός. ἃ ) Ν Ψ, ,ὕ Ύ , ᾿ς ἃς εἰπὼν ἀνέβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν, ) 

΄“» ΩΝ ἐς θαλάμους ᾿Οδυσῆος ἀνὰ ῥῶγας μεγάροιο. » 
- ἔνθεν δώδεκα μὲν σάκε᾽ ἔξελε, τόσσα δὲ δοῦρα 



42 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 99, 

καὶ τόσσας κυνέας χαλκήρεας ἱπποδασείας" 146 
βῆ δ᾽ ἴμεναι, μάλα δ᾽ ὦκα φέρων μνηστῆρσιν ἔδωκεν. 

Ἁ ζω. ἃ ΩΝ , ’ Ἀ 7 5 

καὶ τότ᾽ ᾿᾽᾿Οδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ, 
ὡς περιβαλλομένους ἴδε τεύχεα χερσί τε δοῦρα 
μακρὰ τινάσσοντας" μέγα δ᾽ αὐτῷ φαίνετο ἔργον. 
αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 150 
“«“Τηλέμαχ᾽, ἢ μάλα δή τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν 
νῶϊν ἐποτρύνει πόλεμον κακόν, ἠὲ Μελανθεύς.᾽" 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 
“ ὦ πάτερ, αὐτὸς ἐγὼ τόδε γ᾽ ἤμβροτον---οὐδέ τις ἄλλος 
αἴτιος,--- ὃς θαλάμοιο θύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν 165 
κάλλιπον ἀγκλίνας" τῶν δὲ σκοπὸς ἣεν ἀμείνων. 
ἀλλ᾽ ἴθι, δὲ Εὔμαιε, θύρην ἐπίθες θαλάμοιο, 

Ἂ ΄ » ἄδχις δ .8 Ν “ ἃ ἴ οὖ 

καὶ φράσαι, ἤ τις ἄρ᾽ ἐστὶ γυναικῶν, ἣ τάδε ῥέξει, 
ἢ υἱὸς Δολίοιο Μελανθεύς, τόν περ ὀΐω." 

« ς Ν -“ Ν ᾽ 7 ΕῚ Ἷ 

ῶς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 160 
ἈΝΑ ἊΣ ἼΝ ΄ ΄ δον ἥν γ ἦτ 

βῆ δ᾽ αὗτις θάλαμόνδε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν, 
Μ ΄ ΄, ͵ Χ “ ς ’ 

οἴσων τεύχεα καλά. νόησε δὲ δῖος ὑφορβός, 
53 7} ΝΥ ᾽ ᾿ 7 
αἶψα δ᾽ ᾿Εδυσσῆα προσεῴφωνεεν ἐγγὺς ἐόντα" 
“οὐ ἐς Λ {ὃ λυμήχαν᾽ ᾽Οδ 0 ιογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν υσσεῦ, 
κεῖνος δ᾽ αὖτ᾽ ἀΐδηλος ἀνήρ, ὃν ὀϊόμεθ᾽ αὐτοί, 16 
ἔρχεται ἐς θάλαμον. σὺ δέ μοι νημερτὲς ἐνίσπες 
ἤ μιν ἀποκτείνω, αἴ κε κρείσσων γε γένωμαι, 
ΚΑ μι » ΜὌΦι,. Δὲ ΑΝ Ὁ 7 ᾽ , “Ὁ 

ἠὲ σοὶ ἐνθάδ᾽ ἄγω, ἵν᾿ ὑπερβασίας ἀποτίσῇῃ 
πολλάς, ὅσσας οὗτος ἐμήσατο σῷ ἐνὶ οἴκῳ. 

ῇ ΄ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
“ἤτοι ἐγὼ καὶ Τηλέμαχος μνηστῆρας ἀγαυοὺς 
σχήσομεν ἔντοσθεν μεγάρων μάλα περ μεμαῶτας" 
σφῶϊ δ᾽ ἀποστρέψαντε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν 
:} , ΄ ] χὰ Ὁ " 

ἐς θάλαμον βαλέειν, σανίδας δ᾽ ἐκδῆσαι ὄπισθεν, ' 

σειρὴν δὲ πλεκτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε 175 
Φ 8... “Ὁ Ἁ » ,ὔ ΄, “" 

κίον ἀν᾽ ὑψηλὴν ἐρύσαι πελάσαι τε δοκοῖσιν, 
[χ4 μ Ν 5, Δι δε τιν Ζ 2) 

ὥς κεν δηθὰ ζωὸς ἐὼν χαλέπ᾽ ἄλγεα πάσχῃ. 
«ΔΝ " ᾽ ς ΔᾺ. 97 “- ΄ Ά, 7 ΣῸΣ ») ῇ Ὡς ἔφαθ᾽ - οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο, 
Χ ν» ᾿] 4 , , » ν ΑΡ, 

βὰν δ᾽ ἔμεν ἐς θάλαμον, λαθέτην δέ μιν ἔνδον ἐόντα. , 
ἤτοι ὁ μὲν θαλάμοιο μυχὸν κάτα τεύχε᾽ ἐρεύνα, 180. 
τὼ δ᾽ ἔστων ἑκάτερθε παρὰ σταθμοῖσι μένοντε. 
εὖθ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβαινε Μελάνθιος, αἰπόλος αἰγῶν, 
τῇ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ φέρων καλὴν τρυφάλειαν, ," 
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“»" -»-:Ψ, , ͵ ᾽ Ε Δ ΄ », τῇ δ᾽ ἑτέρῃ σάκος εὐρύ, γέρον, πεπαλαγμένον ἄξῃ, 
Λαέρτεω ἥρωος, ὃ κουρίζων φορέεσκεν' 18 
δὴ τότε γ᾽ ἤδη κεῖτο, ῥαφαὶ δὲ λέλυντο ἱμάντων" 

Ν ν.), 8... ῇ 9... 6 ΄ , 7 , " τὼ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπαΐξανθ᾽ ἑλέτην, ἔρυσάν τέ μιν εἴσω 
5 Γ΄ Ν , 7 ᾿ , »“ἅ»Ἅ κουρίξ, ἐν δαπέδῳ δὲ χαμαὶ βάλον ἀχνύμενον κῆρ, 

σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέον θυμαλγέϊ δεσμῷ 
εὖ μάλ᾽ ἀποστρέψαντε διαμπερές, ὡς ἐκέλευσεν 190 
υἱὸς Λαέρταο, πολύτλας δῖος ᾿δυσσεύς:" 
σειρὴν δὲ πλεκτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε 
κίον᾽ ἀν᾽ ὑψηλὴν ἔρυσαν πέλασάν τε δοκοῖσιν. 
τὸν δ᾽ ἐπικερτομέων προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα: 
“γνὺῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ, Μελάνθιε, νύκτα φυλάξεις, 
εὐνῇ ἔνι μαλακῇ καταλέγμενος, ὥς σε ἔοικεν" 196 
οὐδὲ σέ γ᾽ ἠριγένεια παρ᾽ ᾿Ωκεανοῖο ῥοάων 
λήσει ἐπερχομένη χρυσόθρονος, ἡνίκ᾽ ἀγινεῖς 
αἶγας μνηστήρεσσι δόμον κάτα δαῖτα πένεσθαι." 

« « Ν 3 έ Ν ᾽ ΓΚ ΟὟ “- ᾿ ὡς ὁ μὲν αὖθι λέλειπτο ταθεὶς ολοῷ ἐνὶ δεσμῷ" 500 
τὼ δ᾽ ἐς τεύχεα δύντε, θύρην ἐπιθέντε φαεινήν, 
βήτην εἰς ᾿Οδυσῆα δαΐφρονα, ποικιλομήτην. 
ἔνθα μένος πνείοντες ἐφέστασαν, οἱ μὲν ἐπ᾽ οὐδοῦ 

. δ “ὦ ΄ , (4 ’ τέσσαρες, οἱ δ᾽ ἔντοσθε δόμων πολέες τε καὶ ἐσθλοί. 
“Ὁ "νυ 3 Ὁ 7 ΄ Ἁ "᾿ » ΄ τοῖσι δ᾽ ἐπ᾿ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Αθήνη, 0 

Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν. 
Ἁ 3.}Ὁ ᾿ 7 ᾽ ΄ Ἁ “ » τὴν δ᾽ ᾿Οδυσεὺς γήθησεν ἰδών, καὶ μῦθον ἔειπεν" 

ς , Μ ᾿ ΄ »“ δ᾽ ς ΄ , Μέντορ, ἄμυνον ἄρὴν, μνῆσαι ὃ εἑτάροιο φίλοιο, 
ὅς σ᾽ ἀγαθὰ ῥέζεσκον' ὁμηλικίη δέ μοί ἐσσι.» 

« ϑεδι δ, Ὁ ῇ »Μ ᾽ ΄ ὥς φάτ᾽ ὀϊόμενος λαοσσόον ἔμμεν Αθήνην. 210 
μνηστῆρες δ᾽ ἑτέρωθεν ὁμόκλεον ἐν μεγάροισιν. 
πρῶτος τήν γ᾽ ἐνένιπε Δαμαστορίδης ᾿Αγέλαος. 
“ Μέντορ, μή σ᾽ ἐπέεσσι παρανπεπίθησιν ᾽Οδυσσεὺς 
μνηστήρεσσι μάχεσθαι, ἀμυνέμεναι δὲ οἵ αὐτῷ. 
Φ ΄ ὲ , ." ὧδε γὰρ ἡμέτερόν γε νόον τελέεσθαι ὀΐω" 91ὅ ’ , 

’ ὄπποτε κεν τούτους κτέωμεν, πατέρ᾽ ἠδὲ καὶ υἱόν, 
ἐν δὲ σὺ τοῖσιν ἔπειτα πεφήσεαι, οἷα μενοινᾷς 
ΝΜ -» “ ἔρδειν ἐν μεγάροις" σῷ δ᾽ αὐτοῦ κράατι τίσεις. 

᾽ Ἁ ͵ ’ -" αὐτὰρ ἐπὴν ὑμέων γε βίας ἀφελώμεθα χαλκῷ, 
“ ᾿] ’ κτὴημαθ᾽ ὁπόσσα τοι ἔστι, τά τ᾽ ἔνδοθι καὶ τὰ θύρηφιν, 

“Ὁ » “ τοῖσιν ᾿Οδυσσῆος μεταμίξομεν" οὐδέ τοι υἷας 221 
ζώειν ἐν μεγάροισιν ἐάσομεν, οὐδὲ θύγατρας, 
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» 
οὐδ᾽ ἄλοχον κεδνὴν ᾿Ιθάκης κατὰ ἄστυ πολεύειν.᾽ 
Ὡς φάτ᾽" ᾿Αθηναίη δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον, 

γείκεσσεν δ᾽ ᾽᾿Οδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν" 29 
“οὐκέτι σοί γ᾽, ᾿Οδυσεῦ, μένος ἔμπεδον οὐδέ τις ἀλκή, 

ΝΑ τὰς ΤᾺ ᾽ς ͵ ΄, ᾽ Ἵ 
οἵη ὅτ ἀμῷῴ Ἑλένῃ λευκωλένῳ, εὐπατερείῃ, 
εἰνάετες Τρώεσσιν ἐμάρναο νωλεμὲς αἰεί, 

3 ᾿] ΝΥ » ᾽ ᾽ ἴω “. “ 

πολλοὺς δ᾽ ἄνδρας ἔπεφνες ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι, 
σῇ δ᾽ ἥλω βουλῇ Πριάμου πόλις εὐρυάγυια. 230 
πῶς δὴ νῦν, ὅτε σόν γε δόμον καὶ κτήμαθ᾽ ἱκάνεις, 
ἄντα μνηστήρων ὀχλοφύρεαι ἄλκιμος εἶναι; 
» Ῥ'.. ἘΓ “ , ἮΝ Ὴ 8 ἂν Ε 

ἀλλ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ ἐμ ίστασο καὶ ἴδε Εἐργον, 

ὄφρ᾽ εἰδῇς, οἷός τοι ἐν ἀνδράσι δυσμενέεσσιν 
Μέντωρ Ἀλκιμίδης εὐεργεσίας ἀποτίνειν.» 23 
Ἦ ῥα, καὶ οὔ πω πάγχυ δίδου ἑτεραλκέα νίκην, 

ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἄρα σθένεός τε καὶ ἀλκῆς πειρήτιζεν 
ἠμὲν ᾿Οδυσσῆος ἠδ᾽ υἱοῦ κυδαλίμοιο. 

Υ ᾿ ᾿] 9 ῇ » . ᾽ [4 αὐτὴ δ᾽ αἰθαλόεντος ἀνὰ μεγάροιο μέλαθρον 
“ ᾽ 3 .ἡ ῇ ᾽ ὴῇ » 

ἕζετ᾽ ἀναΐξασα, χελιδόνι εἰκέλη ἄντην. 240 
“ » ͵ ᾽ 

᾿Μνηστῆρας δ᾽ ὥτρυνε Δαμαστορίδης Ἀγέλαος 
Εὐρύνομός τε καὶ ᾿Αμφιμέδων Δημοπτόλεμος τε 
Πείσανδρός τε Πολυκτορίδης Πόλυβός τε δαΐφρων" 
οἱ γὰρ μνηστήρων ἀρετῇ ἔσαν ἔξοχ᾽ ἄριστοι, 
ὅσσοι ἔτ᾽ ἔζωον περί τε ψυχέων ἐμάχοντο" 245 

οῚ ἊΝ ΄ 

τοὺς δ᾽ ἤδη ἐδάμασσε βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί. 
τοῖς δ᾽ Ἀγέλεως μετέειπεν, ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων" 
“ὦ φίλοι, ἤδη σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους" 
καὶ δή οἱ Μέντωρ μὲν ἔβη κενὰ εὔγματα εἰπών, 
οἱ δ᾽ οἷοι λείπονται ἐπὶ πρώτησι θύρῃσιν. 250 
τῷ νῦν μὴ ἅμα πάντες ἀφίετε δούρατα μακρά, 
ΑΝ ἀῤεφβοι κ᾿ ᾽ ,  ψο ἀρεῖ, ᾿ 
ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ οἱ ἕξ πρῶτον ἀκοντίσατ᾽, αἴ κέ ποθι Ζεὺς 
δώῃ ᾿Οδυσσῆα βλῆσθαι καὶ κῦδος ἀρέσθαι. 
τῶν δ᾽ ἄλλων οὐ κῆδος, ἐπὴν οὗτός γε πέσῃσιν.᾽ 

« " ᾽ ς δ᾿ ὟΣ Ἂ » Ι͂ ς » , 

ς ἔφαθ᾽- οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκόντισαν, ὡς ἐκέλευεν, 
ἱέμενοι: τὰ δὲ πάντα ἐτώσια θῆκεν ᾿Αθήνη. 256 
τῶν ἄλλος μὲν σταθμὸν ἐϊὐσταθέος μεγάροιο 
βεβλήκειν, ἄλλος δὲ θύρην πυκινῶς ἀραρυΐαν" 
ΕΒ ἊΥ ᾽ Ἵ ] ͵ , 

ἄλλου δ᾽ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια. 
᾽ 

αὐτὰρ ἐπειδὴ δούρατ᾽ ἀλεύαντο μνηστήρων, 260. 
τοῖς δ᾽ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς" 

προς ἀπντο 
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“ὦ φίλοι, ἤδη μέν κεν ἐγὼν εἴποιμι καὶ ἄμμιν 
μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκοντίσαι, οἱ μεμάασιν 
ἡμέας ἐξεναρίξαι ἐπὶ προτέροισι κακοῖσιν. 
ςς ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα 965 

᾿ ἄντα τιτυσκόμενοι. Δημυπτόλεμον μὲν ᾿Οδυσσεύς, 
Εὐρυάδην δ᾽ ἄρα Τηλέμαχος, [Ἔλατον δὲ συβώτης, 
Πείσανδρον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ. 
οἱ μὲν ἔπειθ᾽ ἅμα πάντες ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας, 
μνηστῆρες δ᾽ ἀνεχώρησαν μεγάροιο μυχόνδε. 270 
τοὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπήϊξαν, νεκύων δ᾽ ἐξ ἔγχε᾽ ἕλοντο. 

Δὗτις δὲ μνηστῆρες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα 
ἱέμενοι" τὰ δὲ πολλὰ ἐτώσια θῆκεν ᾿Αθήνη. 
τῶν ἄλλος μὲν σταθμὸν ἐϊὐσταθέος μεγάροιο 
βεβλήκειν, ἄλλος δὲ θύρην πυκινῶς ἀραρυΐαν' 27ὅ 
ἄλλου δ᾽ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια. 
Ἀμφιμέδων δ᾽ ἄρα Τηλέμαχον βάλε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ 
λέγδην, ἄκρην δὲ ῥινὸν δηλήσατο χαλκός. 
Κτήσιππος δ᾽ Εὔμαιον ὑπὲρ σάκος ἔγχεϊ μακρῷ 
ὦμον ἐπέγραψεν" τὸ δ᾽ ὑπέρπτατο, πῖπτε δ᾽ ἔραζε. 980 
τοὶ δ᾽ αὖτ᾽ ἀμφ᾽ ᾽Οδυσῆα δαΐφρονα, ποικιλομήτην, 
μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα. 
ἔνθ᾽ αὖτ’ Εὐρυδάμαντα βάλε πτολέπορθος ᾿Οδυσσεύς, 
Ἀμφιμέδοντα δὲ Τηλέμαχος, Πόλυβον δὲ συβώτης" 
Κτήσιππον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνὴρ 286 
βεβλήκει πρὸς στῆθος, ἐπευχόμενος δὲ προσηύδα" 
“ὦ Πολυθερσείδη φιλοκέρτομε, μή ποτε πάμπαν 
εἴκων ἀφραδίῃς μέγα εἰπεῖν, ἀλλὰ θεοῖσιν 
μῦθον ἐπιτρέψαι, ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. 
τοῦτό τοι ἀντὶ ποδὸς ξεινήϊον, ὅν ποτ᾽ ἔδωκας 990 
ἀντιθέῳ ᾿Οδυσῆϊ δόμον κατ᾽ ἀλητεύοντι.᾽ 
Ἦ ῥα βοῶν ἑλίκων ἐπιβουκόλος" αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς 

οὗτα Δαμαστορίδην αὐτοσχεδὸν ἔγχεϊ μακρῷ. 
Τηλέμαχος δ᾽ Εὐηνορίδην Λειώκριτον οὗτα 
ουρὶ μέσον κενεῶνα, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν. 996 

ἤριπε δὲ πρηνής, χθόνα δ᾽ ἤλασε παντὶ μετώπῳ. 
δὴ τότ᾽ Ἀθηναίη φθισίμβροτον αὐγίδ᾽ ἀνέσχεν 
ὑψόθεν ἐξ ὀροφῆς" τῶν δὲ φρένες ἐπτοίηθεν. 
οἱ δ᾽ ἐφέβοντο κατὰ μέγαρον βόες ὡς ἀγελαῖαι" 
τὰς μέν τ᾽ αἰόλος οἶστρος ἐφορμηθεὶς ἐδόνησεν 800 
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ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ᾽ ἤματα μακρὰ πέλονται. 
οἱ δ᾽ ὥστ᾽ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, ἀγκυλοχεῖλαιυ, 
ἐξ ὀρέων ἐλθόντες ἐπ᾽ ὀρνίθεσσι θόρωσιν' 
ταὶ μέν τ᾽ ἐν πεδίῳ νέφεα πτώσσουσαι ἵενται, 
οἱ δέ τε τὰς ὀλέκουσιν ἐπάλμενοι, οὐδέ τις ἀλκὴ 80 

γίγνεται οὐδὲ φυγή" χαίρουσι δέ τ᾽ ἀνέρες ἄγρῃ" 
ὡς ἄρα τοὶ μνηστῆρας ἐπεσσύμενοι κατὰ δῶμα 

τύπτον ἐπιστροφάδην: τῶν δὲ στόνος ὥρνυτ᾽ ἀεικὴς 

κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ᾽ ἅπαν αἵματι θεν. 

Λειώδης δ᾽ ᾿Οδυσῆος ἐπεσσύμενος λάβε γούνων, 810 

καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
“« γουνοῦμαί σ᾽, Ὀδυσεῦ: σὺ δέ μ᾽ αἴδεο καί μ᾽ ἐλέησον. 

οὐ γάρ πώ τινά φημι γυναικῶν ἐν μεγάροισιν 

εἰπεῖν οὐδέ τι ῥέξαι ἀτάσθαλον: ἀλλὰ καὶ ἄλλους 

παύεσκον μνηστῆρας, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι. 81ὅ 

ἀλλά μοι οὐ πείθοντο κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι" 

τῷ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον. 

αὐτὰρ ἐγὼ μετὰ τοῖσι θυοσκόος οὐδὲν ἐοργὼς 

κείσομαι, ὡς οὐκ ἔστι χάρις μετόπισθ᾽ εὐεργέων.᾽ 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

“εἰ μὲν δὴ μετὰ τοῖσι θυοσκόος εὔχεαι εἶναι, 821 

πολλάκι που μέλλεις ἀρήμεναι ἐν μεγάροισιν 

τηλοῦ ἐμοὶ νόστοιο τέλος γλυκεροῖο γενέσθαι, 

σοὶ δ᾽ ἄλοχόν τε φίλην σπέσθαι καὶ τέκνα τεκέσθαι. 

τῷ οὐκ ἂν θάνατόν γε δυσηλεγέα προφύγοισθα. κβ82ὅ 
«Ὁ 5 , ἤ γ, ᾿ “ 

ὥς ἄρα φωνήσας ξίφος εἴχετο χειρὶ παχείῃ 

κείμενον, ὅ ῥ᾽ ̓ Αγέλαος ἀποπροέηκε χαμᾶζε 

κτεινόμενος" τῷ τόν γε κατ᾽ αὐχένα μέσσον ἔλασσεν. 

φθεγγομένου δ᾽ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη. 

Τερπιάδης δέ τ᾽ ἀοιδὸς ἀλύσκανε κῆρα μέλαιναν, 

Φήμιος, ὅς ῥ᾽ ἤειδε μετὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ. 881 

ἔστη δ᾽ ἐν χείρεσσιν ἔχων φόρμιγγα λίγειαν 

ἄγχι παρ᾽ ὀρσοθύρην' δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριζεν, 

ἢ ἐκδὺς μεγάροιο Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν 

ἑρκείου ἵζοιτο τετυγμένον, ἔνθ᾽ ἄρα πολλὰ 88ὅ 

Λαέρτης ᾿Οδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηρί᾽ ἔκηαν, 

ἢ γούνων λίσσοιτο προσαΐξας ᾿Οδυσῆα. 

ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 

γούνων ἅψασθαι Λαερτιάδεω ᾿Οδυσῆος. 
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Ἁ “ ἤτοι ὁ φόρμιγγα γλαφυρὴν κατέθηκε χαμᾶζε 840 
“Ἁ » Ἁ ΄ ᾽ ΄ μεσσηγὺς κρητῆρος ἰδὲ θρόνου ἀργυροήλου, 

αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Οδυσῆα προσαΐξας λάβε γούνων, 
᾿ ’ ΄, καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

“ γουνοῦμαί σ᾽, ᾿Οδυσεῦ' σὺ δέ μ᾽ αἴδεο καί μ᾽ ἐλέησον. 
αὐτῷ τοι μετόπισθ᾽ ἄχος ἔσσεται, εἴ κεν ἀοιδὸν 845 
πέφνῃς, ὅστε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀείδω. ᾽ ἢ οόρς μδ᾽ ᾿Ν 7 ᾽ ᾿ " αὐτοδίδακτος δ᾽ εἰμί, θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας 
παντοίας ἐνέφυσεν" ἔοικα δέ τοι παραείδειν 
ὥστε θεῷ: τῷ μή με λιλαίεο δειροτομῆσαι. 

, ΄ 7 ΄ δι Χ , ε᾿ καὶ κεν Γηλέμαχος τάδε γ᾽ εἴποι, σὸς φίλος υἱός, 350 
ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον, οὐδὲ χατίζων, 
πωλεύμην μνηστῆρσιν ἀεισόμενος μετὰ δαῖτας, 
ἀλλὰ πολὺ πλέονες καὶ κρείσσονες ἦγον ἀνάγκῃ. ἃ 7 κῶν κ᾿, ἂν; . Ἃ ΄ Ρ ὡς φάτο' τοῦ δ᾽ ἤκουσ᾽ ἱερὴ ὶς Τηλεμάχοιο, 
αἶψα δ᾽ ἑὸν πατέρα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα. 866 
“ἴσχεο, μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔταε χαλκῷ. 
καὶ κήρυκα Μέδοντα σαώσομεν, ὅστε μευ αἰεὶ 
οἴκῷ ἐν ἡμετέρῳ κηδέσκετο παιδὸς ἐόντος, γ» κι 7 -.- , ΥΝ ΄ εἰ δὴ μή μιν ἔπεφνε Φιλοίτιος ἠὲ συβώτης, 
ἠὲ σοὶ ἀντεβόλησεν ὀρινομένῳ κατὰ δῶμα. 8360 « ΄ “ » ἂν ΄ ῇ ᾽ ΄ ὡς φάτο, τοῦ δ᾽ ἤκουσε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς" 
πεπτηὼς γὰρ ἔκειτο ὑπὸ θρόνον, ἀμφὶ δὲ δέρμα 

, 
“ , ἕστο βοὸς νεόδαρτον, ἀλύσκων κῆρα μέλαιναν. 

. »" ἃ Ν ως ᾿ “- ΜΡ Ὁ ΄ ͵ αψρα δ᾽ ὑπὸ θρόνου ὧρτο, θοῶς δ᾽ ἀπέδυνε βοείην, 
ἢ εἂ ΄ ν᾽ Γηλέμαχον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα προσαΐξας λάβε γούνων, 5365 “ 

΄ καὶ μὲν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 
5 » “ 

Ἁ “ὦ φίλ᾽, ἐγὼ μὲν ὅδ᾽ εἰμί, σὺ δ᾽ ἴσχεο" εἰπὲ δὲ πατρί, , 
’ ἊΣ “ “7 με περισθενέων δηλήσεται ὀξέϊ χαλκῷ, 

᾿ ων 

ἰνδρῶν μνηστήρων κεχολωμένος, οἵ οἱ ἔκειρον 
΄ ᾽ «(τήματ᾽ ἐνὶ μεγάροις, σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτιον."» 870 ἈΝ “ΣΝ ΄, , ΄ 9 ᾽ Τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς: 7 ᾽ , ᾿ς κ 

΄, “θάρσει, ἐπειδή σ᾽ οὗτος ἐρύσσατο καὶ ἐσάωσεν, , “ Ὰ ΄ ἐ Ἁ » Ἔ “88 φρα γνῷς κατὰ θυμόν, ἄτὰρ εἴπῃσθα καὶ ἄλλῳ, ο 

ὃς κακοεργίης εὐεργεσίη μέγ᾽ ἀμείνων. 
, Ἔ.."υ ’ 'λλ, ἐξελθόντες μεγάρων ἕξεσθε θύραζε 870 ᾿ ᾿ ᾿Ὶ , 

΄ Κ φόνου εἰς αὐλήν, σύ τε καὶ πολύφημος ἀοιδός, ᾿ φ 4Δ ᾿ἀγλν: Ὶ ἃς ͵, δος , “ 2) Ρ ἂν ἐγώ κατὰ δῶμα πονήσομαι; ὅττεό με χρή. - ΄, ΧΝ » Ἷ ’ ὡς φάτο' τὼ δ᾽ ἔξω βήτην μεγάροιο κιόντε, 
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ε’ ᾽ 7 ’ 

ἑζέσθην δ᾽ ἄρα τώ γε Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμόν, 
͵ 

πάντοσε παπταίνοντε, φόνον ποτιδεγμένω αἰεί. 380. 
“.ὍἷὰἢἜ Ξ 

Πάπτηνεν δ᾽ Οδυσεὺς καθ᾽ ἑὸν δόμον, εἴ τις ἔτ᾽ ἀνδρῶν 
Ἀ ς ᾿ , 7, “-“ 

ζωὸς ὑποκλοπέοιτο ἀλύσκων κῆρα μέλαιναν. 

τοὺς δὲ ἴδεν μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίῃσιν 
- ΄ “ 5ῸΨ ΄ “ ἂν. ζρ 

πεπτεῶτας πολλούς, ὥστ᾽ ἰχθύας, οὕσθ᾽ ἁλιῆες 
“ 5 » Ἀ “ γῇ ΔΛ 

κοῖλον ἐς αἰγιαλὸν πολιῆς ἔκτοσθε θαλάσσης 885 

δικτύῳ ἐξέρυσαν πολυωπῷ᾽ οἱ δέ τε πάντες 
΄ ᾽ “ ͵ 

κύμαθ᾽ ἁλὸς ποθέοντες ἐπὶ ψαμάθοισι κέχυνται" 
“ ῇ Φ, 4 Ὁ , . , Γ 

τῶν μέν τ᾽ ἠέλιος φαέθων ἐξείλετο θυμὸν. 
ἃ ᾽ “- ΕἸ 

ὡς τότ᾽ ἄρα μνηστῆρες ἐπ᾽ ἀλλήλοισι κέχυντο. 

δὴ τότε Τηλέμαχον προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 890 
ΙΑ ᾽ ᾽ δο ἮΝ ΄ Ν 

“«ΦΤηλέμαχ᾽, εἰ δ᾽ ἄγε μοι κάλεσον τροφὸν Εὐρύκλειαν, 

ὄφρα ἔπος εἴπωμι, τό μοι καταθύμιόν ἐστιν. 

Ἃς φάτο, Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί, 

κινήσας δὲ θύρην προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν" 

“δεῦρο δὴ ὄρσο, γρηῦ παλαιγενές, ἥτε γυναικῶν 8396 
΄ » Ἄ ! 

δμωάων «κοπός ἐσσι κατὰ μέγαρ᾽ ἡμετεράων. 

ἔρχεο" κικλήσκει σε πατὴρ ἐμός, ὄφρα τι εἴπῃ. 
ὯΩ, δ. ἢ ΄ - ὩΣ "7 » η0 ᾿ 

ς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μυσος 
- 5 Ἵ 

ὦϊξεν δὲ θύρας μεγάρων εὖ ναιεταόντων, 
“- 

͵ ῇ 

βῆ δ᾽ ἴμεν" αὐτὰρ Τηλέμαχος πρόσθ᾽ ἡγεμόνευεν. 400. 

εὗρεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν, 

αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ὥστε λέοντα, 
ΣΝ Ὅς ν Ἀ  Ἂ) ᾽ ΄ ἴ 

ὅς ῥά τε βεβρωκὼς βοὸς ἔρχεται ὡγραύλοιο 

πᾶν δ᾽ ἄρα οἱ στῆθός τε παρήϊά τ᾽ ἀμφοτέρωθεν 

αἱματόεντα πέλει, δεινὸς δ᾽ εἰς ὦπα ἰδέσθαι" 40. 

ὡς Ὀδυσεὺς πεπάλακτο πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν. 

ἡ δ᾽ ὡς οὖν νέκυάς τε καὶ ἄσπετον εἴσιδεν αἷμα, 
» “ Ε9. ͵ }] Χ ΄ ᾿ "ἷ ἃ 

ἴθυσέν ῥ᾽ ὀλολύξαι, ἔπει μέγα εἴσιδεν ἔργον 

ἀλλ᾽ ᾿Οδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένην περ, 
͵ὔ 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 41 
[4 “- “ ε ἣ ΄ ά 

“ἐν θυμῷ, γρηῦ, χαῖρε, καὶ ἴσχεο μηδ᾽ ὀλόλυζε 
. ͵ - μι " ᾽ ΄ 

οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσιν εὐχετάασθαι. 
Ἀ -“ -“ » ὝὟ 

τούσδε δὲ μοῖρ᾽ ἐδάμασσε θεῶν καὶ σχέτλια ἔργα 

οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, 
Ε , γὉΝ ν ᾽ ᾿ς “ , » ΄ Ἶ 

οὐ κακόν, οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτις σφέας εἰσαφικουτο' 41ι 

τῷ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον. 
- Α 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι σὺ γυναῖκας ἐνὶ μεγάροις κατάλεξον, 
3 
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αἵτε μ᾽ ἀτιμάζουσι καὶ αἱ νηλιτεῖς εἰσίν. 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια" 

“τουγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθείην καταλέξω. 420 , ΄ , ᾽ δ 7 “ πεντήκοντά τοί εἰσιν ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες 
2 , , 3 κ᾽ 7 ᾽ 7 δμωαί, τὰς μέν τ᾽ ἔργα διδάξαμεν ἐργάζεσθαι, 
εἴριά τε ξαίνειν καὶ δουλοσύνην ἀνέχεσθαι. 
τάων δώδεκα πᾶσαι ἀναιδείης ἐπέβησαν, 
οὔτ᾽ ἐμὲ τίουσαι οὔτ᾽ αὐτὴν Πηνελόπειαν. 42 
Τηλέμαχος δὲ νέον μέν ἀέξετο, οὐδέ ἑ μήτηρ 
σημαίνειν εἴασκεν ἐπὶ δμωῇσι γυναιξίν. 
ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐγὼν ἀναβᾶσ᾽ ὑπερώϊα συγαλόεντα 
εἴπου σῇ ἀλόχῳ, τῇ τις θεὸς ὕπνον ἐπῶρσεν.᾽" 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς: 

“μή πω τήνδ᾽ ἐπέγειρε" σὺ δ᾽ ἐνθάδε εἰπὲ γυναιξὶν 431 
ἐλθέμεν, αἵ περ πρόσθεν ἀεικέα μηχανόωντο.᾽ 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη" γρηὺς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει 

ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι. 
αὐτὰρ ὁ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην 438 
εἰς ὃ καλεσσάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 
“ ἄρχετε νῦν νέκνας φορέειν, καὶ ἄνωχθε γυναῖκας" 
αὐτὰρ ἔπειτα θρόνους περικαλλέας ἠδὲ τραπέζας 
ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι καθαίρειν. 
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ πάντα δόμον κατακοσμήσησθε, 440 
δμωὰς ἐξαγαγόντες ἐὐσταθέος μεγάροιο, 
μεσσηγύς τε θόλον καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς, 
)εινέμεναι ξίφεσιν τανυήκεσιν, εἰς ὅ κε πασέων 
ψυχὰς ἐξαφέλησθε, καὶ ἐκλελάθοιντ᾽ Ἀφροδίτης, 
γὴν ἄρ᾽ ὑπὸ μνηστῆρσιν ἔχον, μίσγοντό τε λάθρῃ." 446 
Ὃς ἔφαθ᾽- αἱ δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἦλθον ἅπασαι, 

εἶν᾽ ὀλοφυρόμεναι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσαι. 
τρῶτα μὲν οὖν νέκυας φόρεον κατατεθνηῶτας, 
ἀδ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπ᾽ αἰθούσῃ τίθεσαν εὐερκέος αὐλῆς, 
'λλήλοισιν ἐρείδουσαι. σήμαινε δ᾽ ᾿Οδυσσεὺς 450 
τὸς ἐπισπερχων' ταὶ δ᾽ ἐκφόρεον καὶ ἀνάγκῃ. 
ὑτὰρ ἔπειτα θρόνους περικαλλέας ἠδὲ τραπέζας 
δατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι κάθαιρον. 
ὑτὰρ Τηλέμαχος καὶ βουκόλος ἠδὲ συβώτης 
ἔστροισιν δάπεδον πύκα ποιητοῖο δόμοιο 4 
ὕον" ταὶ δ᾽ ἐφόρεον ὃμωαί, τίθεσαν δὲ θύραζε. 

"}) 

οι 

οι 
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αὐτὰρ ἐπειδὴ πᾶν μέγαρον διεκοσμήσαντο, 

δμωὰς δ᾽ ἐξαγαγόντες ἐὐσταθέος μεγάροιο, 

μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς, 

εἴλεον ἐν στείνει, ὅθεν οὔ πως ἣἧεν ἀλύξαι. 460 

τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἦρχ᾽ ἀγορεύειν' 

«μὴ μὲν δὴ καθαρῷ θανάτῳ ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην [ 

τάων, αἱ δὴ ἐμῇ κεφαλῇ κατ᾽ ὀνείδεα χεῦαν 

μητέρι θ᾽ ἡμετέρῃ, παρά τε μνηστῆρσιν ἴαυον. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ πεῖσμα νεὸς κυανοπρώροιο 4θῦ 

κίονος ἐξάψας μεγάλης περίβαλλε θόλοιο, 

ὑψόσ᾽ ἐπεντανύσας, μή τις ποσὶν οὖδας ἵκουτο. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι ἠὲ πέλειαι 

ἕρκει ἐνυπλήξωσι, τόθ᾽ ἑστήκει ἐνὶ θάμνῳ, 

αὖλιν ἐσιέμεναιυ, στυγερὸς δ᾽ ὑπεδέξατο κοῖτος, 470. 

ὡς αἵ γ᾽ ἑξείης κεφαλὰς ἔχον, ἀμφὶ δὲ πάσαις 

δειρῇσι βρόχοι ἦσαν, ὅπως οἴκτιστα θάνοιεν. 

ἤσπαιρον δὲ πόδεσσι μίνυνθά περ, οὔ τι μάλα δήν. 

Ἔκ δὲ Μελάνθιον ἦγον ἀνὰ πρόθυρόν τε καὶ αὐλήν" 

ποῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ 47 

τάμνον, μήδεά τ᾽ ἐξέρυσαν, κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι, 

χεῖράς τ᾽ ἠδὲ πόδας κόπτον κεκοτηότι θυμῷ. 

Οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἀπονιψάμενοι χεῖράς τε πόδας τε 

εἰς Ὀδυσῆα δόμονδε κίον, τετέλεστο δὲ ἔργον" 

αὐτὰρ ὅ γε προσέειπε φίλην τροφὸν Εὐρύκλειαν. 480 

««οἷσε θέειον, γρηῦ, κακῶν ἄκος, οἷσε δέ μοι πῦρ, 

ὄφρα θεειώσω μέγαρον. σὺ δὲ Πηνελόπειαν 

ἐλθεῖν ἐνθάδ᾽ ἄνωχθι σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν" 

πάσας δ᾽ ὄτρυνον δμωὰς κατὰ δῶμα νέεσθαι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια᾽ 488 

«γαὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον ἐμόν, κατὰ μοῖραν ἔειπες. 

᾽ 9. ἊΨ 
“-“ 4 “ Ὲ “ δι χα ͵ 

ἀλλ᾽ ἄγε τοι χλαῖνάν τε χιτῶνα τε εἰματ ἐνείκω, 
ῇ 

μηδ᾽ οὕτω ῥάκεσιν πεπυκασμένος εὐρέας ὦμους 

ἕσταθ᾽ ἐνὶ μεγάροισι" νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη. 
Γ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πο
λύμητις ᾿Οδυσσεύς, 

“πῦρ νῦν μοι πρώτιστον ἐνὶ μεγάροισι γενέσθω. 49 

ἣΩς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια, 

ἤνεικεν δ᾽ ἄρα πῦρ καὶ θήϊον. αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς 

εὖ διεθείωσεν μέγαρον καὶ δῶμα καὶ αὐλήν. 
Χ 

Γρηὺς δ᾽ αὖτ᾽ ἀπέβη διὰ δώματα κάἀλ᾽ ᾿Οδυσῆος. 49 

" 
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᾽ [4 ᾿ δι..ὮὉ ΄ ͵ ὠγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι. 
αἱ δ᾽ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι. 
αἱ μὲν ἄρ᾽ ἀμφεχέοντο καὶ ἠσπάζοντ᾽ Ὀδυσῆα, 
καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὥμους χεῖράς τ᾽ αἰνύμεναι" τὸν δὲ γλυκὺς ἵμερος ἥρει 500 κλαυθμοῦ καὶ στοναχῆς, γίγνωσκε δ᾽ ἄρα φρεσὶ πάσας. 

. αὐ ΟΣ 

Γρηὺς δ᾽ εἰς ὑ 5 ἀνεβήσετο καγχαλόωσα 
ρηῦς ὃ εἰς ὑπερῷ᾽ ἀνεβή ετὸ καγχαλόωσα, 

εἐσποινῃ ἐρέουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα. 
γούνατα δ᾽ ἐρρώσαντο, πόδες δ᾽ ὑπερικταίνοντο. στῇ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν" ““ἔγρεο, Πηνελόπεια, φίλον τέκος, ὄφρα ἴδηαι δ Ὁ -“ ’ » 7. 

“ ὀφθαλμοῖσι τεοῖσι, τάτ᾽ ἔχδεαι ἤματα πάντα. 
λ θ᾽ ̓Οδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται ὀψρέ πε ἐλθών, ᾿ -“ Θ ει ᾽ 7 4 ς " μνηστῆρας δ ἔκτεινεν ἀγήνορας, οἵτε οἱ οἶκον 

Ἂς 
“- κήδεσκον καὶ κτήματ᾽ ἔδον βιόωντό τε παῖδα. Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 10 “μαῖα φίλη, μάργην σε θεοὶ θέσαν, οἵτε δύνανται ἄφρονα ποιῆσαι καὶ ἐπίφρονά περ μάλ᾽ ἐόντα, 

καί τε χαλιφρονέοντα σαοφροσύνης ἐπέβησαν" “ ͵ »Μ Ω ᾿ ᾿ ͵ » ΄ κν οἱ σὲ περ ἔβλαψαν" πρὶν δὲ φρένας αἰσίμη ἦσθα. τίπτε με λωβεύεις πολυπενθέα θυμὸν ἔχουσαν 1ὅ ταῦτα παρὲξ ἐρέουσα, καὶ ἐξ ὕπνου μ᾽ ἀνεγείρεις - ἡδέος, ὅς μ᾽ ἐπέδησε φίλα βλέφαρ᾽ ἀμφικαλύψας; οὐ γάρ πω τοιόνδε κατέδραθον, ἐξ οὗ ᾿Οδυσσεὺς ν » 
ι΄ 

7 Ὄχετ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν. ᾿ “ἊΨ “ 4 Δι ἃ Μ 7 ’ τλλ' ἄγε νῦν κατάβηθι καὶ ἂψ' ἔρχευ μέγαρόνδε. 0 » Ε] 
“ ͵ ὦ γάρ τίς μ᾽ ἄλλη γε γυναικῶν, αἵ μοι ἔασιν, ΝΕ δ΄ υ ὅν: .-Φ΄. “0 - Ν.᾽2 Ὁ 3 , ταῦτ᾽ ἐλθοῦσ᾽ ἤγγειλε καὶ ἐξ ὕπνου ἀνέγειρεν, -" 

“Ὁ τῷ κε τάχα στυγερῶς μιν ἐγὼν ἀπέπεμνεα νέεσθαι Μ Γ, Ν Ν , ᾽ν" » 7 τις ἔσω μέγαρον" σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας ὀνήσει. Ἃς ᾿] Γὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια: 5 ΔῈΝ , Ἂ ’ ἔ , ) - ἢν , οὐ τί σε λωβεύω, τέκνον φίλον, ἀλλ ἐτυμόν τοι ν»ἦ ᾿ 
, θ᾽ ᾿Οδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύω, ᾿ ξεῖνος, τὸν πάντες ἀτίμων ἐν μεγάροισιν. ΡΣ τὰ ᾿ ᾽ “λέμαχος δ᾽ ἄρα μιν πάλαι ἤδεεν ἔνδον ἐόντα, 
ἘΝ 
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. Ἁ ἀλλὰ σαοφροσύνῃσι νοήματα πατρὸς ἔκευθεν, 80 
»΄ » » »" 

ὄφρ᾽ ἀνδρῶν τίσαυτο βίην ὑπερηνορεόντων.᾽ 
ΦΩ » θ᾽.  φ δ᾽ ᾿ 7 Ἵ, ᾽ Ά, Ω 

“Ὁ 

ς ἔφαθ᾽- ἡ δ᾽ ἐχάρη, καὶ ἀπὸ λέκτροιο θοροῦσα 
Αι , ΄ δ᾽ ᾿] Χ ὃ ́ χὰ 

γρηὶ περιπλέχθη, βλεφάρων ὃ πὸ ὀάκρυον ἧκεν, 
“ , » 

΄ 

καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
2 πο ΄ “ 

«εἰ δ᾽ ἄγε δή μοι, μαῖα φίλη, νημερτὲς ἐνίσπες, 86. 
4 215 ᾿Ν 53 ε 

εἰ ἐτεὸν δὴ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύεις, 3 

ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφῆκεν 
-» ΄, ᾿] , 

μοῦνος ἐών, οἱ δ᾽ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔμιμνον.᾽ 
᾿ ᾽ Ξ- ͵ 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια" 

«οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, ἀλλὰ στόνον οἷον ἄκουσα 40 

κτεινομένων' ἡμεῖς δὲ μυχῷ θαλάμων εὐπήκτων 
“ 

[ “- 

ἥμεθ᾽ ἀτυζόμεναι, σανίδες δ᾽ ἔχον εὖ ἀραρυῖαυ, 

πρίν γ᾽ ὅτε δή με σὺς υἱὸς ἀπὸ μεγάροιο κάλεσσεν 

Τηλέμαχος" τὸν γὰρ ῥα πατὴρ προέηκε καλέσσαι. 
Φ 

ΩΝ 

εὗρον ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν 45. 
"Δ 

ς 

ἑσταόθ᾽ - οἱ δέ μιν ἀμφί, κραταίπεδον οὖδας ἔχοντες, 
Ἵ δ. ἌΓ γα , 2 “ ᾿ ᾿ ὌΞΑ 

κείατ᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν" ἰδοῦσα κε θυμὸν ἰάνθης β 

“ Ἀ 7] 
, 4“ 4 

[αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμεένον ὥστε λέοντα]. 

νῦν δ᾽ οἱ μὲν δὴ πάντες ἐπ᾽ αὐλείῃσι θύρῃσιν | 

ἁθρόοι, αὐτὰρ ὁ δῶμα θεειοῦται περικανλές, 50. 

πῦρ μέγα κηάμενος" σὲ δέ με προέηκε καλέσσαι. 

. ϑι ἂἉ 5 “πω 5. ͵ 2 “- 

ἀλλ᾽ ἕπευ, ὄφρα σφῶϊν ἐϊδφροσυνης ἐπιβῆτον 

5 ͵ 5 3 Ν ᾿ ᾿ ͵ 

ἀμφοτέρω φίλον ἧτορ, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέποσθε. 
“-“ 5. ἊΣ “ Ἂ, 3. .} , 

νῦν δ᾽ ἤδη τόδε μακρὸν ἐέλδωρ ἐκτετέλεσται" 

ἦλθε μὲν αὐτὸς ζωὸς ἐφέστιος, εὗρε δὲ καὶ σὲ 58 
΄ ΄ - ᾿] τ ὕ 

καὶ παῖδ᾽ ἐν μεγάροισι" κακῶς δ᾽ οἵ πέρ μιν ἔρεζεν 

μνηστῆρες, τοὺς πάντας ἐτίσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.᾽ 
Χ 5 

“ 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 

«μαῖα φίλη, μή πω μέγ᾽ ἐπεύχεο καγχαλοώσα. 
ἕ, 

οἶσθα γάρ, ὥς κ᾿ ἀσπαστὸς ἐνὶ μεγάροισι φανείη θι 

πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐμοί τε καὶ υἱέϊ, τὸν τεκόμεσθα; Ὁ 

᾽ ᾽ 3 " μιν “- ᾿ ΄ ν᾿ :) , 

ἀλλ᾽ οὐκ ἔσθ᾽ ὅδε μῦθος ἐτήτυμος, ὡς ὥγορευευς, 
΄ “ “ :} , 

ἀλλά τις ἀθανάτων κτεῖνε μνηστῆρας ἀγᾶνοῦξ, 

Ω 
τυ 

ὕβριν ἀγασσάμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα. 

οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, 6 

οὐ κακὸν, οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτις σφέας εἰσαφίκοιτο" 

“ 5. , » θ , 39.ϑ..ὄ δ ᾽ὋΟδ Χ ' 

τῷ δ ἀτασθαλίας ἔπαθον κακὸν. αὐτὰρ υσσεὺς 

εἰς “-“ , ᾿] δ “ ἊΣ ᾽ 4 3) ἷ 

ὦλεσε τηλου γοστον Αχαιΐδος, ὦλετο δ᾽ αὗτος. ,μ 

᾽ 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 23. 

" Ν ΄ Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια" 
“ , δ Ἷ “ τέκνον ἐμόν, πποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων; 

» ᾽ “ ἣ πόσιν ἔνδον ἐόντα παρ᾽ ἐσχάρῃ οὔ ποτ᾽ ἔφησθα 
οἴκαδ᾽ ἐλεύσεσθαι: θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος. 
ἀλλ᾽ ἄγε τοι καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι εἴπω, 

-“ [4] οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι. 
Ἁ ᾽ “ ΄ μέ ι" Ν }] “ τὴν ἀπονίζουσα φρασάμην, ἔθελον δὲ σοὶ αὐτῇ 

εἰπέμεν: ἀλλά με κεῖνος ἑλὼν ἐπὶ μάστακα χερσὶν 
οὐκ ἔα εἰπέμεναι πολυϊδρείῃσι νόοιο. 
᾽ ΨΕ ᾽ Ἁ ᾽ Ἁ ᾽ 7] , ᾽ “ ἀλλ, ἔπευ" αὐτὰρ ἐγὼν ἐμέθεν περιδώσομαι αὐτῆς, 

- ᾽ αἴ κέν σ᾽ ἐξαπάφω, κτεῖναί μ᾽ οἰκτίστῳ ὀλέθρῳ. 
Τὴν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια" 

“μαῖα φίχη, χαλεπόν σε θεῶν αἰειγενετάων 
7. “- δήνεα εἴρυσθαι, μάλα περ πολύϊδριν ἐοῦσαν" 

ἀλλ᾽ ἔμπης ἴομεν μετὰ παῖδ᾽ ἐμόν, ὄφρα ἴδωμαι 
ἄνδρας μνηστῆρας τεθνηότας, ἠδ᾽ ὃς ἔπεφνεν. 

“Δ ΄ ΄ 3. 6 7. ᾿ ΄ ς ᾿ ὡς φαμένη κατέβαιν᾽ ὑπερώϊα: πολλὰ δέ οἱ κῆρ 
᾽ ὥρμαιν᾽, ἢ ἀπάνευθε φίλον πόσιν ἐξερεείνοι, 

ἢ παρστᾶσα κύσειε κάρη καὶ χεῖρε λαβοῦσα. 
« 5.5 ἈΝ ᾽ “ , ας , 7. » , ἡ δ᾽ ἐπεὶ εἰσῆλθεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν, 
ἕζετ᾽ ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆος ἐναντίη, ἐν πυρὸς αὐγῇ, 

! “ τοίχου τοῦ ἑτέρου" ὁ δ᾽ ἄρα πρὸς κίονα μακρὴν 
ἧστο κάτω ὁρόων, ποτιδέγμενος, εἴ τί μιν εἴποι 
, “ ΄ ᾽ Ἧτο ᾿] - φθίμη παράκοιτις, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν. 
ἡ δ᾽ ἄνεω δὴν ἧστο, τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν" 
Ἢ Ἦν ,ὔ ») 7 2 ,ὔ ὕψει δ᾽ ἄλλοτε μέν μιν ἐνωπαδίως ἐσίδεσκεν, 
» ᾽ δ Ἄ ἴλλοτε δ᾽ ἀγνώσασκε κακὰ χροὶ εἵματ᾽ ἔχοντα. 

δ 
, Ι ηλέμαχος δ᾽ ἐνένιπεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ ὀνόμαζεν" 

“μῆτερ ἐμή, δύσμητερ, ἀπηνέα θυμὸν ἔχουσα, 
͵ὔ ᾽ 

τίφθ οὕτω πατρὸς νοσφίζεαι, οὐδὲ παρ΄ αὐτὸν 
᾿ “ 

- ξομένη μύθοισιν ἀνείρεαι οὐδὲ μεταλλᾷς ; 
᾽ “ » , Ἂ ἡ μὲν κ᾽ ἄλλη γ᾽ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ 

) 
7 ἱνδρὸς ἀφεσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας 

ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαΐξαν᾽" 
ΒΌ  ᾽ο) δ , , Ἀς- ἐκ δ "7 οἱ ὃ αἰεὶ κραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίθοιο. 

Ἁ 3 Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 
Ἷ ’ ᾿ ᾿τέκνον ἐμόν, θυμός μοι ἐνὶ στήθεσσι τέθηπεν, 

ἠδέ , ΄ » 9 ν ἢ ὕοε τὸ προσφάσθαι δύναμαι ἔπος, οὐδ᾽ ἐρέεσθαι, ὑδ᾽ δ᾽ δέ θ μ Ε , . »ἿΝΝ Ν ᾿ ὕὸ εἰς ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον. εἰ δ᾽ ἐτεὸν δὴ 

“τ σι 

80 

90 

100 

10 



54. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 238, 

ἔστ᾽ ᾿Οδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ἣ μάλα νῶϊ 
γνωσόμεθ᾽ ἀλλήλων καὶ λώϊον: ἔστι γὰρ ἡμῖν 109 
σήμαθ᾽, ἃ δὴ καὶ νῶϊ κεκρυμμένα ἴδμεν ἀπ᾽ ἄλλων. 
Ως φάτο" μείδησεν δὲ πολύτλας δῖος ᾿Οδυσςεύς, 

αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἐ ἔπεα “πτερόεντα προσηύδα' 
“«“Τηλέμαχ᾽, ἤτοι μητέρ᾽ Ἂν μεγάροισιν. ἔασον : 
πειράζειν ἐμέθεν"᾽ τάχα δὲ φράσεται καὶ ἀρειον. 
γῦν δ᾽ ὅττι ῥυπόω, κακὰ δὲ χροὶ εἵματα εἷμαι, 11 
τοὔνεκ᾽ ἀτιμάζει με καὶ οὔ πώ φησι τὸν εἶναι. 
ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ᾽, ὅπως ὄχ᾽ ἄριστα γένηται. 
καὶ γάρ τίς θ᾽ ἕνα φῶτα κατακτείνας ἐνὶ δήμῳ, 
ᾧ μὴ πολλοὶ ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὀπίσσω, 
φεύγει πηούς τε προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν" 120 
ἡμεῖς δ᾽ ἕρμα πόληος ἀπέκταμεν, οἱ μέγ᾽ ἄριστοι 
κούρων εἰν Ἰθάκῃ: τάδε σε φράζεσθαι ἄνωγα. Ν᾿ 
Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

τ αὐτὸς ταῦτά γε λεῦσσε, πάτερ φίλε: σὴν γὰρ ἀρίστην 

μῆτιν ἐπ᾽ “ἀνθρώπους φάσ᾽ ἔμμεναι, οὐδέ κέ τίς του 126 
ἄλλος ἀνὴρ ἐρίσειε καταθνητῶν ἀνθρ ὦπων. 
[ἡμεῖς δ᾽ ἐμμεμαῶτες ἅμ᾽ ἑψόμεθ'᾽, οὐδέ τί φημι 
ἀλκῆς δευήσεσθαι, ὅση δύναμίς γε πάρεστιν.}" 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς:" 

4: τουγὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἃ ἄριστα. 180 

πρῶτα μὲν ἂρ λούσασθε καὶ ἀμφιέσασθε χιτῶνας, 
δμωὰς δ᾽ ἐν μεγάροισιν ἀνώγετε εἵμαθ᾽ ἑλέσθαι" 
αὐτὰρ θεῖος ἀοιδὸς ἐ ἔχων φόρμιγγα λίγειαν 
ἡμῖν ἡγείσθω φιλοπαίγμονος ὀρχηθμοῖο, 
ὥς κέν τις φαίη γάμον ἔμμεναι ἐκτὸς ἀκούων, 18 
ἢ ἀν᾽ ὁδὸν στείχων, ἢ οἱ περιναιετάουσιν᾽ 
μὴ πρόσθε κλέος εὐρὺ φόνου κατὰ ἄστυ γένηται 
ἀνδρῶν μνηστήρων, πρίν γ᾽ ἡμέας ἐλθέμεν ἔξω 
ἀγρὸν ἐς ἡμέτερον πολυδένδρεον. ἔνθα δ᾽ ἔπειτα 
φρασσόμεθ'᾽, ὅττι κε κέρδος᾽ Ολύμπιος ἐγγυαλίξη." 1 
Ἃς ἔφαθ', οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο 

πρῶτα μὲν οὖν λούσαντο καὶ ἀμφιέσαντο χιτῶνας, 
ὅπλισθεν δὲ γυναῖκες" ὁ δ᾽ εἵλετο θεῖος ἀοιδὸς 
φόρμιγγα γλαφυρήν, ἐν δέ σφισιν ἵ ἵμερον ὦρσεν 
μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο. 14. 
τοῖσιν δὲ μέγα δῶμα περιστεναχίζετο ποσσὶν Δ 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 22. δῦ 

ἀνδρῶν παιζόντων καλλιξζώνων τε γυναικῶν. 
ὧδε δέ τις εἴπεσκε δόμων ἔκτοσθεν ἀκούων" 
“ἢ μάλα δή τις ἔγημε πολυμνήστην βασίλειαν. 
σχετλίη, οὐδ᾽ ἔτλη πόσιος οὗ κουριδίοιο 150 
᾿εἴρυσθαι μέγα δῶμα διαμπερές, ἕως ἵκοιτο. 

Ἃςς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ᾽ οὐκ ἴσαν, ὡς ἐτέτυκτο 
αὐτὰρ ᾿Οδυσσῆα μεγωλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ 
Εὐρυνόμη ταμίη λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ, 
ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα" 15ὅ 
αὐτὰρ κὰκ κεφαλῆς κάλλος πολὺ χεῦεν Ἀθήνη, 
[μείζονά τ᾽ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα" κὰδ δὲ κάρητος 
οὔλας ἧκε κόμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας. 
ὡς δ᾽ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ 
ἴδρις, ὃν Ηφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη 160 
τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει, 
ὡς μὲν τῷ περίχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὦμοις,] 
ἐκ δ᾽ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος. 
ἂψ δ᾽ αὗτις κατ᾽ ἄρ᾽ ἕξετ᾽ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη, 
ἀντίον ἧς ἀλόχου, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν" 16 
“ δαιμονίη, περὶ σοί γε γυναικῶν θηλυτεράων 
κῆρ ἀτέραμνον ἔθηκαν ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες" 
οὐ μέν κ᾽ ἄλλη γ᾽ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ 
ἀνδρὸς ἀφεσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας 
ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 170 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι, μαῖα, στόρεσον λέχος, ὄφρα καὶ αὐτὸς 
λέξομαι" ἣ γὰρ τῇ γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 
“δαιμόνι᾽, οὔτ᾽ ἄρ τι μεγαλίξομαι οὔτ᾽ ἀθερίζω 
οὔτε λίην ἄγαμαι, μάλα δ᾽ εὖ οἶδ᾽, οἷος ἔησθα 17ὅ 
ἐξ ̓ Ιθάκης ἐπὶ νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο. 
ἀλλ᾽ ἄγε οἱ στόρεσον πυκινὸν λέχος, Εὐρύκλεια, 
ἐκτὸς ἐύσταθέος θαλάμου, τόν ῥ᾽ αὐτὸς ἐποίει" 
ἔνθα οἱ ἐκθεῖσαι πυκινὸν λέχος ἐμβάλετ᾽ εὐνήν, 
κώεα καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα. 180 
“Ὡς ἄρ᾽ ἔφη πόσιος πειρωμένη" αὐτὰρ ᾽Οδυσσεὺς 

ὀχθήσας ἄλοχον προσεφώνεε κέδν᾽ εἰδυῖαν" 
“ὦ γύναι, ἣ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες. 
τίς δέ μοι ἄλλοσε θῆκε λέχος ; χαλεπὸν δέ κεν εἴη 
καὶ μάλ᾽ ἐπισταμένῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν 195 



δθ6 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 938. 

ῥηϊδίως ἐθέλων θείη ἄλλῃ ἐνὶ χώρῃ. 
ἀνδρῶν δ᾽ οὔ κέν τις ζωὸς βροτός, οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶν, 
ῥεῖα μετοχλήσειεν, ἐπεὶ μέγα σῆμα τέτυκται 
ἐν λέχει ἀσκητῷ᾽ τὸ δ᾽ ἐγὼ κάμον, οὐδέ τίς ἄλλος. 
θάμνος ἔφυ τανύφυλλος ἐλαίης ἕρκεος ἐντός, 190 
ἀκμηνός, θαλέθων: πάχετος δ᾽ ἦν ἠὔτε κίων. 
τῷ δ᾽ ἐγὼ ἀμφιβαλὼν θάλαμον δέμον, ὄφρ᾽ ἐτέλεσσα, 
πυκνῇσιν λιθάδεσσι, καὶ εὖ καθύπερθεν ἔρεψα, 
κολλητὰς δ᾽ ἐπέθηκα θύρας, πυκινῶς ἀραρυίας. 
καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίης, 1τ9ὅ 
κορμὸν. δ᾽ ἐκ ῥίζης προταμὼν ἀμφέξεσα χαλκῷ 
εὖ καὶ ἐπισταμένως, καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνα, 
ἑρμῖν᾽ ἀσκήσας, τέτρηνα δὲ πάντα τερέτρῳ. 
ἐκ δὲ τοῦ ἀρχόμενος λέχος ἔξεον, ὄφρ᾽ ἐτέλεσσα, 
δαιδάλλων χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἠδ᾽ ἐλέφαντι" 200 
ἐκ δ᾽ ἐτάνυσσα ἱμάντα βοὸς φοίνικι φαεινόν. 
οὕτω τοι τόδε σῆμα πιφαύσκομαι" οὐδέ τι οἶδα, 
ἤ μοι ἔτ᾽ ἔμπεδόν ἐστι, γύναι, λέχος, ἠέ τις ἤδη 
ἀνδρῶν ἄλλοσε θῆκε, ταμὼν ὕπο πυθμέν᾽ ἐλαίης. 
Ως φάτο" τῆς δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἧτορ, 

σήματ᾽ ἀναγνούσης, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ᾽ ᾿Οδυσσεύς. 206 
δακρύσασα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἰθὺς δράμεν, ἀμφὶ δὲ χεῖρας 
δειρῇ βάλλ᾽ ᾽᾿Οδυσῆϊ, κάρη δ᾽ ἔκυσ᾽, ἠδὲ προσηύδα" 
τῇ. μοι, ᾿Οδυσσεῦ, σκύζευ, ἐπεὶ τά περ ἄλλα μάλιστα 
ἀνθρώπων πέπνυσο" θεοὶ δ᾽ ὥπαζον ὀϊζύν, 210 
οἱ νῶϊν ἀγάσαντο παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντε 
ἥβης ταρπῆναι καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι. 
αὐτὰρ μὴ νῦν μοι τόδε χώεο μηδὲ γεμέσσα, 
οὕνεκά σ᾽ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ᾽ ἀγάπησα. 
αἰεὶ γάρ μοι θυμὸς ἐ ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν 21 
ἐρρίγει, μή τίς με βροτῶν ἀπάφοιτ᾽ ἐπέεσσιν 
ἐλθών: πολλοὶ γὰρ κακὰ κέρδεα βουλεύουσιν. 
[οὐδέ κεν Ἀργείη “Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα, 
ἀνδρὶ παρ᾽ ἀχλοδαπῷ ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ, 
εἰ ἤδη, ὅ μιν αὖτις ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν 220 
ἀξέμεναι οἰκόνδε φίλην. ἐς πατρίδ᾽ ἔμελλον. 
τὴν δ᾽ ἤτοι ῥέξαι θεὸς ὥρορεν ἔργον ἀεικές" 
τὴν δ᾽ ἄτην οὐ πρόσθεν ἑἑ ἑῷ ἐγκάτθετο θυμῷ 
λυγρήν, ἐξ ἧς πρῶτα καὶ ἡμέας ἵκετο πένθος. 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 928, δ7 
- 

νῦν δ᾽, ἐπεὶ ἤδη σήματ᾽ ἀριφραδέα κατέλεξας φῦ 
ξ“΄" Ν ᾽ ΄ εὐνῆς ἡμετέρης, ἣν οὐ βροτὸς ἄλλος ὀπώπει, 

» » 3 Ἂ 5. 7 ᾿ ᾽ ͵ 7 ͵7 ἀλλ, οἷοι σὺ τ ἐγώ τε, καὶ ἀμφίπολος μία μούνη, 
Ἀκτορίς, ἥν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ, 
ἣ νῶϊν εἴρυτο θύρας πυκινοῦ θαλάμοιο, 

Ν 
͵ πείθεις δή μευ θυμὸν ἀπηνέα περ μάλ᾽ ἐόντα. 

ε “ -“ ΨἝὮΨ Ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο 
“ -»-΄Ὃ6΄»Ψῃ ως ΄ ΄ » ᾿] ω κλαῖε δ᾽ ἔχων ἄλοχον θυμαρέα, κέδν᾽ εἰδυῖαν. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀσπάσιος γῆ νηχομένοισι φανήῃ, 
ὧν τε Ποσειδάων εὐεργέα νῆ᾽ ἐνὶ πόντῳ 
ῥαίσῃ, ἐπευγομένην ἀνέμῳ καὶ κύματι πηγῷ" 235 

-“" “ Ν παῦροι δ᾽ ἐξέφυγον πολιῆς ἁλὸς ἤπειρόνδε 
νηχόμενοι, πολλὴ δὲ περὶ χροὶ τέτροφεν ἅλμη, 
ἀσπάσιοι δ᾽ ἐπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες" 
ὡς ἄρα τῇ ἀσπαστὸς ἔην πόσις εἰσοροώσῃ, 
δειρῆς δ᾽ οὔπω πάμπαν ἀφίετο πήχεε λευκώ. 940 

͵ ’ Ὁ ΄ι «ς “4 ᾽ ’ καί νύ κ ὀδυρομένοισι φάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿ώς, 
᾽ ᾿Ὶ ᾿πιι Φ ,᾿ “- » 7 εὐ μὴ ἂρ ἄλλ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη. 

νύκτα μὲν ἐν περάτῃ δολιχὴν σχέθεν, Ἠῶ δ᾽ αὖτε 
ῥύσατ᾽ ἐπ’ ᾿Ωκεανῷ χρυσόθρονον, οὐδ᾽ ἔα ἵππους 
ζεύγνυσθ᾽ ὠκύποδας, φάος ἀνθρώποισι φέροντας,Ἠ 545 
Λάμπον καὶ Φαέθονθ᾽, οἵτ᾽ Ἠῶ πῶλοι ἄγουσιν. 

Ν πα σ συινγὴ " 7 7 ΕῚ , Καὶ ΤΟΤ ἂρ ἣν ἄλοχον προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς- 
“ὦ γύναι, οὐ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρατ᾽ ἀέθλων 
ἤλθομεν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ὄπισθεν ἀμέτρητος πόνος ἔσται, 
πολλὸς καὶ χαλεπός, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντα τελέσσαι. “50 ἃ ὡς γάρ μοι ψυχὴ μαντεύσατο Τειρεσίαο 
ἤματι τῷ, ὅτε δὴ κατέβην δόμον '“Αἴδος εἴσω, 
νόστον ἑταίροισιν διζήμενος ἠδ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ. ᾽ Φν ͵, γ, ν ΄ " ν ν ἄλλ, ἐρχεὺυ, λέκτρονδ᾽ ἴομεν, γύναι, ὄφρα καὶ ἤδη 
[τ - ΄ ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντε.᾽ οδδ 

΄ Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων ἸΙηνελόπεια" 
μι ᾿ ’ “Ὁ “ εὐνὴ μὲν δὴ σοί γε τότ᾽ ἔσσεται, ὁππότε θυμῷ 

σῷ ἐθέλῃς, ἐπεὶ ἄρ σε θεοὶ ποίησαν ἱκέσθαι 
οἶκον ἐὐκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν" ᾽ ᾽ δἰ ἄλλ, ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ, 260 πι ὦ ν 

.Λ εἰπ᾿ ἄγε μοι τὸν ἄεθλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀΐω, , πεύσομαι, αὐτίκα δ᾽ ἐστὶ δαήμεναι οὔ τι χέρειον.᾽ 
Ἁ ᾽ 

᾽ Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
᾿ ὃ 

90 
σ "Ὁ 
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. 

« δαιμονίη, τί τ᾽ ἄρ᾽ αὖ με μάλ᾽ ὀτρύνουσα κελεύεις 

εἰπέμεν; αὐτὰρ ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ᾽ ἐπικεύσω. ὁθὅ 

οὐ μέν τοι θυμὸς κεχαρήσεται" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς 
΄ :] Χ ΄ Ἁ “ 4“-ι σὰ ϑ ὃ" 

χαίρω, ἐπεὶ μάλα πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε ἄνωγεν 

ἐλθεῖν, ἐν χείρεσσιν ἔχοντ᾽ εὐῆρες ἐρετμόν, 
ο ὰ 

εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκωμαι, οἱ οὐκ ἴσασι θάλασσαν 
1 γΟΠ ἯὟΥ ῇ ἥ Υ 

ἀνέρες, οὐδέ θ᾽ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν" 5270 
᾽ » 

οὐδ᾽ ἄρα τοί γ᾽ ἴσασι νέας φοινικοπαρῇήους, 

οὐδ᾽ εὐήρε᾽ ἐρετμά, τάτε πτερὰ νηυσὶ πέλονται. 
“ 

᾿] 

σῆμα δέ μοι τόδ᾽ ἔειπεν ἀριφραδές, οὐδέ σε κεύσω. 
«ε ῇ Ἁ ΄ » « “ 

ὁππότε κεν δή μοι ξυμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης 

φήῃ ἀθηρηλουγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὥμῳ, 27 
Ι Ε] 

καὶ τότε μ᾽ ἐν γαίῃ πήξαντ᾽ ἐκέλευεν ἐρετμόν, 
Ψ ᾿. « Ἁ Χ “ " 

ἔρξανθ᾽ ἱερὰ καχὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι, 
΄-“ , “ 

ἀρνειὸν ταῦρον τε συῶν τ᾿ ἐπιβήτορα κάπρον, 

οἴκαδ᾽ ἀποοτείχειν, ἔρδειν θ᾽ ἱερὰς ἑκατόμβας 

ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 280 
“ ἐδ 4 , 2 ς Ν » “Ἁ 

πᾶσι μάλ᾽ ἑξείης. θάνατος δέ μοι ἐξ ἁλὸς αὑτῷ 
» ἈΝ , - }] , “ Ι͂ ῇ 

ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὃς ΚΕ με πέφνῃ 

γήραι ὕπο λυπαρῷ ἀρημένον" ἀμφὶ δὲ λαοὶ 
» Μ Ἁ ὃ Ι͂ , ΄ - θ 2) 

ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ μοι φάτο πάντα τελεῖσθαι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια: δ828ὅ 

“εἰ μὲν δὴ γῆράς γε θεοὶ τελέουσιν ἄρειον, 
΄ » - ε Ἴ " ") 

ἐχλπωρή τοι ἔπειτα κακῶν ὑπάλυξιν ἔσεσθαι. 

ἃς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον" 
Ξ Δ τ ι3 » Ι͂ ᾿] Ἀ Ν "ἡ » Ἂν 

τόφρα δ᾽ ἄρ Εὐρυνόμη τε ἰδὲ τροφὸς ἐντυον εὐνὴν 

ἐσθῆτος μαλακῆς, δαΐδων ὕπο λαμπομενάων. 290 

αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκιγὸν λέχος ἐγκονέουσαι, 

γρηὺς μὲν κείουσα πάλιν οἱἰκόνδε βεβήκει, 

τοῖσιν δ᾽ Εὐρυνόμη θαλαμηπόλος ἡγεμόνευεν 

ἐρχομένοισι λέχοσδε, δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσα" 

ἐς θάλαμον δ᾽ ἀγαγοῦσα πάλιν κίεν. οἱ μὲν ἔπειτα 

ἀσπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντο" 296 
Ρ] Ἁ “ Ἁ , ᾽ 3, ΄ 

αὐτὰρ Τηλέμαχος καὶ βουκόλος ἠδὲ συβώτης 
ω - , - -“ 

παῦσαν ἄρ᾽ ὀρχηθμοῖο πόδας, παῦσαν δὲ γυναῖκας, 

αὐτοὶ δ᾽ εὐνάζοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα. 
ἤ “- 

Τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν φιλότητος ἐταρπήτην ἐρατεινῆς, 800 
, Ξ Χ ᾽ ΄ ᾿ 

τερπέσθην μύθοισι, προς ἀλλήλους ἐνέποντε, 

ἡ μέν, ὅσ᾽ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖα γυναικῶν, 
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᾽ “ ΄ ᾽ - Ὁ κΣ ὃ “ ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορῶσ᾽ ἀΐδηλον ὅμιλον, 
οἱ ἕθεν εἵνεκα πολλά, βόας καὶ ἴφια μῆλα, 
ἔσφαζον, πολλὸς δὲ πίθων ἠφύσσετο οἶνος. 

᾽ Ν « Ἁ ᾽ ΄ “ ΄ 4. ὦ αὐτὰρ ὁ διογενὴς ᾿Οδυσεύς, ὅσα κήδε᾽ ἔθηκεν 
ἀνθρώποις, ὅσα τ᾽ αὐτὸς ὀϊζύσας ἐμόγησεν, 

59 

905 

Ἐν κῃ ᾿ ἥν δ ἀλλ τὰ ᾿ς ὕὍὕὅὉ ΄ ᾽ γὺ 7 ᾿. ἃ ΠΤΟᾺΡΤ ἐλεγ. ὮἾ ὃ αρ ΕΤΕΡΊΤΕΤ ακουουσ, οὐδέ οι υπνος 

πῖπτεν ἐπὶ βλεφάροισι πάρος καταλέξαι ἅπαντα. 
Ἤρξατο δ᾽, ὡς πρῶτον Κίκονας δάμασ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα 

ἢλθ᾽ ἐς Λωτοφάγων ἀνδρῶν πίειραν ἄρουραν" 
ΣΟ» ὦ ΄ " Ν ἐς ᾽ 7 Ἁ ἠδ᾽ ὅσα Κύκλωψ ἔρξε, καὶ ὡς ἀπετίσατο ποινὴν 
Ι] ἐν « , ἃ » 9 ὦ ,ὔ ἐφθίμων ἑτάρων, οὺς ἤσθιεν οὐδ ἐλέαιρεν" 
ΝΙΝ' 6 " σ 3. ὦ ῇ ς ΄ ἠδ᾽ ὡς Αἴολον ἵκεθ᾽, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο 

Ἁ , » » , Ψ , :] ἤεα, ς« Γι καὶ πεμπ', οὐδέ πω αἶσα φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἱκέσθαι » ᾽ ΄ 3 » 7 7 ἤην, ἀλλά μιν αὖτις ἀναρπάξασα θύελλα 
πόντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα φέρεν μεγάλα στενάχοντα" 
ἠδ᾽ ὡς Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην ἀφίκανεν, 
οὗ νῆάς τ᾽ ὄλεσαν καὶ ἐῦὐκνήμιδας ἑταίρους 

7 ᾽ Ν Ά } 3 ς ΄ δ Ι [πάντας ᾽Οδυσσεὺς δ᾽ οἷος ὑπέκφυγε νηΐ μελαίνῃ]: 
καὶ Κίρκης κατέλεξε δόλον πολυμηχανίην τε, 
ἠδ᾽ ὡς εἰς Αἴδεω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντα, τ , 
ψυχῇ χρησόμενος Θηβαίου Τειρεσίαο, 
νηὶ πολυκλήϊδι, καὶ εἴσιδε πάντας ἑταίρους 
μητέρα θ᾽, ἥ μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα" 
ἠδ᾽ ὡς Σειρήνων ἀδινάων φθόγγον ἄκουσεν, 
ὥς θ᾽ ἵκετο Πλαγκτὰς πέτρας δεινήν τε Χάρυβδιν ν ’ὔ θ᾽ ἃ νΥ , ν Κ« " ὃ Υ “κύλλην θ΄, ἣν οὔ πώ ποτ᾽ ἀκήριοι ἄνδρες ἄλυξαν'" 
»Ὸ» ς ᾽ , ͵ ς “ ἠδ᾽ ὡς Ἠελώοιο βόας κατέπεφνον ἑταῖροι" 
γ᾽ ς “ Ἁ Ν , “ ἠδ᾽ ὡς νῆα θοὴν ἔβαλε ψολόεντι κεραυνῷ 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ἀπὸ δ᾽ ἔφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι 
πάντες ὁμῶς, αὐτὸς δὲ κακὰς ὑπὸ Κῆρας ἄλυξεν" “ ὦ τ΄ ͵] “ ΄ ΄ ὥς θ᾽ ἵκετ᾽ Ὠγυγίην νῆσον νύμφην τε Καλυψώ, 
ἣ δή μιν κατέρυκε λιλαιομένη πόσιν εἶναι 
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, καὶ ἔτρεφεν, ἠδὲ ἔφασκεν 
θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήρων ἤματα πάντα" 
᾽ Ὰ [4] » Χ ὐᾺς ; Μ ἀλλὰ τῷ οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν" 
»Ὸν «ς » , » , Χ ἤ ἠδ᾽ ὡς ἐς Φαίηκας ἀφίκετο πολλὰ μογήσας, 
οἱ δή μιν πέρι κῆρι θεὸν ὡς τιμήσαντο, 

“ ἃ; 
Ἂ καὶ πέμψαων σὺν νηὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

χαλκὸν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες. 

3511 

920 

990 

940 



600 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 28, 24. 

ιν Μ . " [χε ς ᾿ ᾿ 

τοῦτ᾽ ἄρα δεύτατον εἶπεν ἔπος, ὅτε οἱ γλυκὺς ὕπνος 
λυσιμελὴς ἐπόρουσε, λύων μελεδήματα θυμοῦ. 
Ἢ δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη" 

ε ῇ ϑι ἘΦ. “ ς Δ Ν Ἀ 

ὁππότε δή ῥ᾽ ᾿Οδυσῆα ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμὸν 841 
εὐνῆς ἧς ἀλόχου ταρπήμεναι ἠδὲ καὶ ὕπνου, 
αὐτίκ᾽ ἀπ’ Ὠκεανοῦ χρυσόθρονον ἠριυγένειαν 
ῷ ΠΣ ἴα ͵΄ ͵ 7 Φ 9. ἢ ᾿ 

ὧρσεν, ἵν᾿ ἀνθρώποισι φόως φέροι. ὦρτο δ᾽ ᾿οδυσσεὺς 
ἘΞ ὧν, 5 “ ᾽ Ι͂ 3. 5... “ » εὐνῆς ἐκ μαλακῆς, ἀλόχῳ δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν" 

ἐς 5 ΄ "ὃ Χ Λ 4 ΝΣ ὦ γύναι, ἤδη μὲν πολέων κεκορήμεθ᾽ ἀέθλων 850 
» ᾿. Ἂ Ν » ΖΝ 5 Ν Ἄ , ἀμφοτέρω, σὺ μὲν ἐνθάδ᾽ ἐμὸν πολυκηδέα νόστον 

͵ ᾽ ΣΤΟΝ ἐττὰ ᾿ » ᾿ ι. Κ' 
κλαίουσ᾽" αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς ἄλγεσι καὶ θεοὶ ἄλλοι 
ε “ ἱέμενον πεδάασκον ἐμῆς ἀπὸ πατρίδος αἴης. 
ἴω ῇ 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἀμφοτέρω πολυήρατον ἱκόμεθ᾽ εὐνήν, 
κτήματα μέν, τά μοι ἔστι, κομιζέμεν ἐν μεγάροισιν, 85 
μῆλα δ᾽, ἅ μοι μνηστῆρες ὑπερφίαλοι κατέκειραν, 

᾿ Χ τ Ἃ ΡΉ τ, " 7. Ἢ 
πολλὰ μὲν αὐτὸς ἐγὼ ληΐσσομαι, ἄλλα δ᾽ Ἀχαιοὶ 
δώσουσ᾽, εἰς ὅ κε πάντας ἐνιπλήσωσιν ἐπαύλους. 
» ϑ.. ἃ Ν Ἵ ᾿, 7 ᾽ Ν 5 

ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ πολυδένδρεον ἀγρὸν ἔπειμι, 
ὀψόμενος πατέρ᾽ ἐσθλόν, ὅ μοι πυκινῶς ἀκάχηται" 860 
σοὶ δέ, γύναι, τάδ᾽ ἐπιτέλλω πινυτῇ περ ἐούσῃ" 
αὐτίκα γὰρ φάτις εἶσιν ἅμ᾽ ἠελίῳ ἀνιόντι 
ἀνδρῶν μνηστήρων, οὺς ἔκτανον ἐν μεγάροισιν" 
εἰς ὑπερῷ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι. γυναιξὶν 
ἧσθαι, μηδέ τινα προτιόσσεο μηδ᾽ ἐρέεινε.᾽ 865 

Φ « Α ἀ 5 Φ᾽ Ἂν ον] ΄ ΄, 

Η ῥα, καὶ ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλά, 
ον Χ , Ν ῇ ᾽ Ν Ψ 

ὦρσε δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην, 
πάντας δ᾽ ἔντε᾽ ἄνωγεν ἀρήϊα χερσὶν ἑλέσθαι. 

« ΄ ι 1 ᾽ ᾽ Ι 2 , Ν “Ὁ 

οἱ δέ οἱ οὐκ ἀπίθησαν, ἐθωρήσσοντο δὲ χαλκῷ, 
5.» Ν ΄ 2 3 ἌΡ δὶ “ ᾿ ΄ 

ὥϊξαν δὲ θύρας, ἐκ δ᾽ ἤϊον" ἦρχε δ᾽ ᾿Οδυσσεύς. 870 
" Ν ζῳ ΓῚ ϑλ, τ , ᾿ . ΕΥ̓ Ὁ" 8.2 ͵ 

ἤδη μὲν φάος ἧεν ἐπὶ χθόνα, τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ Ἀθήνη 
νυκτὶ κατακρύψασα θοῶς ἐξῆγε πόληος. 

Ώ. 24. 

Ἑρμῆς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεκαλεῖτο 
ἀνδρῶν μνηστήρων" ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶν 
καλήν, χρυσείην, τῇτ᾽ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει 

ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὗτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει. 

». 

εξ». ς΄’ 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 24. 

αι. 4  Ὶ ' Ἁ Ν “ “ 

τῇ ῥ' ἄγε κινήσας, ταὶ δὲ τρίζουσαι ἕποντο. 
ὡς δ᾽ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο 

, τρίξζουσαι ποτέονται, ἐπεί κέ τις ἀποπέσῃσιν 
“ » , ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ᾽ ἀλλήλῃσιν ἔχονται, 

ω ᾽ “- 

ὡς αἱ τετριγυῖαι ἅμ᾽ ἤϊσαν' ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν 
ἕ Ἀ ΄, 
Ἑρμείας ἀκάκητα κατ᾽ εὐρώεντα κέλευθα. 

Ἁ 3 Ψ 3 “ «ς Ἁ ᾿ ͵ , πὰρ δ᾽ ἴσαν ᾽Ωκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην, 
350νΝ 4 ] ΄ Ν “- ᾽ ͵ὔ 

ἠδὲ παρ᾽ ᾿Ηελίοιο πύλας καὶ δῆμον Ονείρων 
2) υ» Φ Δ (ΘᾺ  ν. Ἀ - ἤϊσαν" αἶψα δ᾽ ἵκοντο κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα, 
ἔνθα τε ναίουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων. 

“ 7 “ εὗρον δὲ ψυχὴν Πηληϊάδεω Ἀχελῆος 
καὶ Ἰ]ατροκλῆος καὶ ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο 
Αἴαντός θ᾽, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε ρ η 

-“ "7 ἴω ΡῚ » ΄ὔ 7 

τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλείωνα. 
᾿Ἷ ΦΥΝ ν - ΡΕΥ, ᾽ ᾿ Ὡς οἱ μὲν περὶ κεῖνον ὁμίλεον" ἀγχίμολον δὲ 

ἤλυθ᾽ ἔπι ψυχὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρείδαο 
ν» , 

61 

10 

1ὅ 

20 
ἀχνυμένη" περὶ δ᾽ ἄλλαι ἀγηγέραθ᾽, ὅσσαι ἅμ᾽ αὐτῷ 
οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον. 
τὸν προτέρη ψυχὴ προσεφώνεε Πηλείωνος" 
“ Ἀτρείδη, περὶ μέν σε φάμεν Διὶ τερπικεραύνῳ 
ἀνδρῶν ἡρώων φιλον ἔμμεναι ἤματα πάντα, 
οὕνεκα πολλοῖσιν τε καὶ ἰφθίμοισιν ἄνασσες 
δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχομεν ἄλγε᾽ Ἀχαιοί. 
ἢ τ᾽ ἄρα καὶ σοὶ πρῶτα παραστήσεσθαι ἔμελλεν 
μοῖρ᾽ ὀλοή, τὴν οὔ τις ἀλεύεται, ὅς κε γένηται. 
ὡς ὄφελες τιμῆς ἀπονήμενος, ἧς περ ἄνασσες, 
δήμῳ ἔνε Τρώων θάνατον καὶ πότμον ἐπισπεῖν" 
τῷ κέν τοι τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοΐί, 
ἠδέ κε καὶ σῷ παιδὶ μέγα κλέος ἤρα᾽ ὀπίσσω. 
νῦν δ᾽ ἄρα σ᾽ οἰκτίστῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν Ἀτρείδαο" 
“ὄλβιε Πηλέος υἱέ, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 
ὃς θάνες ἐν Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος" ἀμφὶ δέ σ᾽ ἄλλοι 
κτείνοντο Τρώων καὶ Ἀχαιῶν υἷες ἄριστοι, 
μαρνάμενοι περὶ σεῖο" σὺ δ᾽ ἐν στροφάλιγγι κονίης 
κεῖσο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ἱπποσυνάων. 
ἡμεῖς δὲ πρόπαν ἦμαρ ἐμαρνάμεθ᾽: οὐδέ κε πάμπαν 
παυσάμεθα πτολέμου, εἰ μὴ Ζεὺς λαίλαπι παῦσεν. 
αὐτὰρ ἐπεί σ᾽ ἐπὶ νῆας ἐνείκαμεν ἐκ πολέμοιο, 

2ὅ 

80 

ϑῦ 
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» , , ͵ Ν 

κάτθεμεν ἐν λεχέεσσι, καθήραντες χρόα καλὸν 
«“ » ὕδατί τε λιαρῷ καὶ ἀλείφατι" πολλὰ δέ σ᾽’ ἀμφὶξΓῤ 4ὅ 

͵ δάκρυα θερμὰ χέον Δαναοί, κείροντό τε χαίτας. 
͵ ἣν Φ 

μήτηρ δ᾽ ἐξ ἁλὸς ἦλθε σὺν ἀθανάτῃς ἁλίῃσιν 
2 -"-᾿"» ἀγγελίης ἀΐουσα" βοὴ δ᾽ ἐπὶ πόντον ὀρώρει 
θεσπεσίη, ὑπὸ δὲ τρόμος ἔλλαβε πάντας ᾿Αχαιούς. 

Ἷ ͵ εὖ ΄““" καί νύ κ᾽’ ἀναΐξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας, 50 ᾿ 
εἰ μὴ ἀνὴρ κατέρυκε παλαιά τε πολλά τε εἰδώς, 
Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή" 
σ -" ͵ 

ὅ σφιν ἐϊφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 
“ “ “Ὁ “ 

«ἴσχεσθ᾽, Ἀργεῖοι" μὴ φεύγετε, κοῦροι ᾿Αχαιῶν. 
μήτηρ ἐξ ἁλὸς ἥδε σὺν ἀθανάτῃς ἁλίῃσιν δ 
ἔρχεται, οὗ παιδὸς τεθνηότος ἀντιόωσα.’ 
ἃ », Ἷ] ς - ἊΨ ΄ ᾽ ᾽ , 

ὡς ἔφαθ'᾽, οἱ δ᾽ ἔσχοντο φόβου μεγάθυμοι Ἄχαιοι. 
ἀμφὶ δέ σ᾽ ἔστησαν κοῦραι ἁλίοιο γέροντος 
οἴκτρ᾽ ὀλοφυρόμεναι, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν. 
Μοῦσαι δ᾽ ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ 60 

θρήνεον. ἔνθα κεν οὔ τιν᾽ ἀδάκρυτόν γ᾽ ἐνόησας 
Ἀργείων" τοῖον γὰρ ὑπώρορε Μοῦσα λίγεια. 
ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ 
κλαίομεν ἀθάνατοί τε θεοὶ θνητοί τ᾽ ἄνθρωποι" 
» [4 » ΓΜ “ εἶ 4 Ψ'. 8 ᾿ 

ὀκτωκαιδεκάτῃ δ᾽ ἔδομεν πυρί, πολλὰ δέ σ᾽ ἀμφὶξ θὅ 
μῆλα κατεκτάνομεν μάλα πίονα καὶ ἕλικας βοῦς. 

͵ 3 δ  . [9] “ ᾿Ξ ἐπ “ “ 

καίεο δ᾽ ἔν τ᾽ ἐσθῆτι θεῶν καὶ ἀλείφατι πολλῷ 
ἝΩΣ ΑΝ τ ν. 78 Ἵ 

καὶ μέλιτι γλυκερῷ" πολλοὶ ὃ ἥρωες Ἀχαιοῦ 

τεύχεσιν ἐρρώσαντο πυρὴν πέρι καιομένοιο, 
“ ΣΝ 

πεζοί θ᾽ ἱππῆές τε" πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 70 
7 Ὰ 3 ΄ Ν "7 ς “ 

αὐτὰρ ἐπειδή σε φλὸξ ἤνυσεν Ηφαίστοιο, 
5. κα 7 , Α΄ χς. ΕΓ 2 “ 

ἠῶθεν δή τοι λέγομεν λεύκ ὃστέ, Αχιλλεῦ, 
οἴνῳ ἐν ἀκρήτῳ καὶ ἀλείφατι. δῶκε δὲ μήτηρ 

“- Ψ “ 

χρύσεον ἀμφιφορῆα" Διωνύσοιο δὲ δῶρον 

φάσκ᾽ ἔμεναι, ἔργον δὲ περικχυτοῦ “Ηφαίστοιο. ΥΣ 
“Ὁ “-“ φν 5 - 

ἐν τῷ τοι κεῖται λεύκ᾽ ὀστέα, φαίδιμ᾽ Αχιλλεῦ, 
μίγδα δὲ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος, 
ωὡρὶς δ᾽ Ἀντιλόχοιο, τὸν ἔξοχα τῖες ἁπάντων 
-“ ΄ ῇ , 

τῶν ἄλλων ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα. 
“ ᾽ Ἀ » ᾿ς , 

ἀμφ᾽ αὐτοῖσι δ᾽ ἔπειτα μέγαν καὶ ἀμύμονα τύμβον 80 
ἈΝ » 

χεύαμεν Ἀργείων ἱερὸς στρατὸς αἰχμητάων, 
“ “Ο 

ἀκτῇ ἔπι προὐχούσῃ, ἐπὶ πλατεῖ ᾿Ελλησπόντῳ, 
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“ὔ Ἁ ᾽ , ᾽ ζ , ὡς κεν τηλεφανὴς ἐκ ποντόφιν ἀνδράσιν εἴη 
τοῖς, οἱ νῦν γεγάασι, καὶ οἱ μετόπισθεν ἔσονται. 

ἵ, ᾽ ᾿] ΄ Ἁ .Ἅ“ “ἃ μήτηρ δ᾽ αἰτήσασα θεοὺς περικαλλέ ἄεθλα 
θῆκε μέσῳ ἐν ἀγῶνι ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν. 
» Ἀ , , ᾽ “Ὁ ᾽ , . ἤδη μὲν πολέων τάφῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας ἈΝ Ἂ 

κ΄" ἡρώων, ὅτε κέν ποτ᾽ ἀποφθιμένου βασιλῆος 
ζώννυνταί τε νέοι καὶ ἐπεντύνωνται ἄεθλα- 
᾽ ΄ Ἁ ΄ » Ἁ 7 “ ἀλλά κε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν θηήσαο θυμῷ, δ. κ ᾿ “ ᾿ “» κ" ᾿ οἵ ἐπὶ σοὶ κατέθηκε θεὰ περικαλλέ ἄεθλα, 
ἀργυρόπεζα Θέτις: μάλα γὰρ φίλος ἧσθα θεοῖσιν. 
ὡς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ᾽ ὥλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ 

09 

8 

90 

πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους κλέος ἔσσεται ἐσθλόν, Ἀχιλλεῦ" ᾽ , ν᾽ Ν 7 ΟΡ» Φ 5 Ν , Ζ αὐτὰρ ἐμοὶ τί τόδ᾽ ἦδος, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσα; 
, 

ἐν νόστῳ γάρ μοι Ζεὺς μήσατο λυγρὸν ὄλεθρον 
Αἰγίσθου ὑπὸ χερσὶ καὶ οὐλομένης ἀλόχοιο. 
“Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθε διάκτορος ἀργειφόντης 
ψυχὰς μνηστήρων κατάγων ᾿Οδυσῆϊ δαμέντων. 
τὼ δ᾽ ἄρα θαμβήσαντ᾽ ἰθὺς κίον, ὡς ἐσιδέσθην. 
ἔγνω δὲ ψυχὴ Ἀγαμέμνονος Ἀτρείδαο 
παῖδα φίλον Μελανῆος, ἀγακλυτὸν Ἀμφιμέδοντα" 
ξεῖνος γάρ οἱ ἔην ᾿Ιθάκῃ ἔνι οἰκία ναίων. 
τὸν προτέρη ψυχὴ προσεφώνεεν Ἀτρείδαο" 
“ Ἀμφίμεδον, τί παθόντες ἐρεμνὴν γαῖαν ἔδυτε 
πάντες κεκριμένοι καὶ ὁμήλικες; οὐδέ κεν ἄλλως 
κρινάμενος λέξαιτο κατὰ πτόλιν ἄνδρας ἀρίστους. 
ἢ ὕμμ᾽ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν, 
ὄρσας ἀργαλέους ἀνέμους καὶ κύματα μακρά; 
ἤ που ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ᾽ ἐπὶ χέρσου 
βοῦς περιταμνομένους ἠδ᾽ οἰῶν πώεω καλά, 
ἠὲ περὶ πτόλιος μαχεούμενοι ἠδὲ γυναικῶν; 
εὖπέ μοι εἰρομένῳ" ξεῖνος δέ τοι εὔχομαι εἶναι. 
ἢ οὐ μέμνῃ, ὅτε κεῖσε κατήλυθον ὑμέτερον δῶ, 
ὀτρυνέων Ὀδυσῆα σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ 
Ἴλιον εἰς ἅμ᾽ ἕπεσθαι ἐὐσσέλμων ἐπὶ νηῶν; 
μηνὶ δ᾽ ἄρ᾽ οὔλῳ πάντα περήσαμεν εὐρέα πόντον, 
σπουδῇ παρπεπιθόντες ᾿Οδυσσῆα πτολίπορθον." 

Τὸν δ᾽ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν Ἀμφιμέδοντος" 
“ [Ἀτρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,) 

9ὅ 

10 

110 

120 
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(ὃ ͵ ὃ ΄ ν ’ 

μέμνημαι τάδε πάντα, διοτρεφές, ὡς ἀγορεύεις" 
Ν διε 5 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ εὖ μάλα πάντα καὶ ἀτρεκέως καταλέξω, 
«ς ῇ ᾿ ΄ 

ἡμετέρου θανάτοιο κακὸν τέλος, οἷον ἐτύχθη. 
, ᾽ -“ 

μνώμεθ᾽ ᾿Οδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα" 192 
ες γ » “ 

ἡ δ᾽ οὔτ᾽ ἠρνεῖτο στυγερὸν γάμον οὔτε τελεύτα, 
«ς " “ 

ἡμῖν φραζομένη θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν, 
» , .. ΄ 

ἀλλὰ δόλον τόνδ᾽ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξεν" 
᾿ς Ψ 

στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινεν, 
λεπτὸν καὶ περίμετρον: ἄφαρ δ᾽ ἡμῖν μετέειπεν" 180 

« κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
΄ ᾽ 

δ "» 

μίμνετ᾽ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος 
ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ᾽ ὄληται, 
Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν 

μοῖρ᾽ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο, 135 

μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ, 

αἴ κεν ἄτερ σπείρου κῆται πολλὰ κτεατίσσας.᾽ 
ἃ Μ ᾿] δι. ΜΝ 3 ἘΣ. ἀδυυ. 5 “ Ν » “ 

ὡς ἔφαθ᾽, ἡμῖν δ᾽ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ. 

ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν, 
 ἦ β. ὦ Ἕ: 2 Ἁ “Λ “ 

νύκτας δ᾽ ἀλλύεσκεν, ἐπὴν δαΐδας παραθεῖτο. 140 
Ἃ Ἷ Ν "7 , . ᾽ ΄, 

ὡς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Αχαιους" 
ὅτις "" ὧν 7) 3 ΕἾ ΡΥ ΔΘΣ - 

ἄλλ ὁτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι 
“- , Χ ΣΧ ς ἐπ. ῇ 

[μηνῶν φθινόντων, περὶ δ᾽ ἤματα πόλλ ἐτελέσθη], 

καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ἤδη, 
καὶ τήν γ᾽ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν. 145 

ὡς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ᾽, ὑπ᾽ ἀνάγκης. 
“. 2) ς - »᾽ ε ΄ὕ ͵ « 

εὖθ᾽ ἡ φᾶρος ἔδειξεν, ὑφήνασα μέγαν ἱστὸν, 
,» ᾽ ᾿] 7 5 ζ΄ 'ι , 

πλύνασ᾽, ἠελίῳ ἐναλίγκιον ἢε σελήνῃ, 
᾿ Ι͂ ἢ... 8. Ὁ “- , » 4 

καὶ τότε δή ῥ᾽ ᾿Οδυσῆα κακός ποθεν ἤγαγε δαίμων 

ἀγροῦ ἐπ᾽ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε συβώτης. 150 
" Δ») 4 ΄ πϑας, Ν 

ἔνθ᾽ ἦλθεν φίλος υἱὸς ᾿Οδυσσῆος θείοιο, 
» 4 5 “ ιν Ἁ ἃ, , 

ἐκ Πύλου ἠμαθόεντος ἰὼν σὺν νηΐ μελαινῃ" 

τὼ δὲ μνηστῆρσιν θάνατον κακὸν ἀρτύναντες 
᾽ 

ἵκοντο προτὶ ἄστυ περικλυτόν, ἤτοι Οδυσσεὺς 
, ᾽ 

ὕστερος, αὐτὰρ Τηλέμαχος πρόσθ᾽ ἡγεμόνευεν. 168 
5 Ἂ; γ᾽» 

τὸν δὲ συβώτης ἢγε κακὰ χροὶ εἵματ᾽ ἔχοντα, 

πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι 
δ᾽ "4 : 

[σκηπτόμενον" τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροὶ εἵματα ἕστο]. 
“ ᾿ ἃ ἢ 

οὐδέ τις ἡμείων δύνατο γνῶναι τὸν εοντα 
Ε] ᾽ Δ 4 Ξ 

ἐξαπίνης προφανέντ᾽, οὐδ᾽ οἱ προγενέστεροι ἦσαν, 160 
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ἀλλ᾽ ἔπεσιν τε κακοῖσιν ἐνίσσομεν ἠδὲ βολῇσιν 

αὐτὰρ ὁ τέως μὲν ἐτόλμα ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν 
βαλλόμενος καὶ ἐνισσόμενος τετληότι θυμῷ: 

ἀλλ᾽ ὅτε δή μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο, 
σὺν μὲν Τηλεμάχῳ περικαλλέα τεύχε᾽ ἀείρας 166 

ἐς θάλαμον κατέθηκε καὶ ἐκλήϊσεν ὀχῆας, 
αὐτὰρ ὁ ἣν ἄλοχον πολυκερδείῃσιν ἄνωγεν 
τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον, 
ἡμῖν αἰνομόροισιν ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν. 
οὐδέ τις ἡμείων δύνατο κρατεροῖο βιοῖο 170 
νευρὴν ἐντανύσαι, πολλὸν δ᾽ ἐπιδευέες ἢ ἦμεν 
ἀλλ᾽ ὅτε χεῖρας ἵκανεν ᾿Οδυσσῆος μέγα τόξον, 
ἔνθ᾽ ἡμεῖς μὲν πάντες ὁζιοκλέομεν ἐπέεσσιν 
τόξον μὴ δόμεναι, μηδ᾽ εἰ μάλα πόλλ᾽ ἀγορεύοι, 
Τηλέμαχος δέ μιν οἷος ἐποτρύνων ἐκέλευσεν. 17ὅ 
αὐτὰρ ὁ δέξατο χειρὶ πολύτλας δῖος ̓ Οδυσσεύς, 
ῥηϊδίως. δ᾽ ἐτάνυσσε Βιόν, διὰ δ᾽ ἧκε σιδήρου, 
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰών, ταχέας δ᾽ ἐκχεύατ᾽ ὀϊστοὺς 
δεινὸν παπταίνων, βάλε δ᾽ Ἀντίνοον βασιλῆα. 

αὐτὰρ ἔπευτ᾽ “ἄλλοις ἐφίει βέλεα στονόεντα 180 
ἄντα τιτυσκόμενος" τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον. 
γνωτὸν δ᾽ ἦν, ὅ ῥά τίς σφι θεῶν ἐπιτάρροθος ἢ ἦεν" 
αὐτίκα γὰρ κατὰ δώματ᾽ ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ 
κτεῖνον ἐπιστροφάδην, τῶν δὲ στόνος ὥρνυτ᾽ ἀεικὴς 
κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ᾽ ἅπαν αἵματι θῦεν. 18ὅ 
ὡς ἡμεῖς, Αγώμεμνον, ἀπωλόμεθ', ὧν ἔτι καὶ νῦν 
σώματ᾽ ἀκηδέα κεῖται ἐνὶ μεγάροις ᾽Οδυσῆος" 
οὐ γάρ πω ἴσασι φίλοι κατὰ δώμαθ᾽ ἑκάστου, 
οἵ κ᾽ ἀπονίψαντες μέλανα βρότον ἐξ ὠτειλέων 
κατθέμενοι. γοάοιεν" ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων." 190 

Τὸν δ᾽ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν Ἀτρείδαο" 
“ὄλβιε Λαέρταο πάϊ, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 
ἣ ἄρα σὺν μεγάλῃ ἀρετῇ ἐκτήσω ἄκοιτιν. 
ὡς ἀγαθαὶ φρένες ἢ ἦσαν ἀμύμονι Πηνελοπείῃ, 
κούρῃ Ἰκαρίου" ὡς εὖ μέμνητ᾽ ᾿Οδυσῆος, 190 
ἀνδρὸς κουριδίου. τῷ οἱ κλέος οὔ ποτ᾽ ὀλεῖται 
ἧς ἀρετῆς, τεύξουσι δ᾽ ἐπιχθονίοισιν ἀοιδὴν 
ἀθάνατοι χαρίεσσαν ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ, 
οὐχ ὡς Τυνδαρέου κούρη κακὰ μήσατο ἔργα, 
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κουρίδιον κτείνασα πόσιν, στυγερὴ δέ τ᾽ ἀοιδὴ 200 
ἔσσετ᾽ ἐπ’ ἀνθρώπους, χαλεπὴν δέ τε φῆμιν ὄπασσεν 
θηλυτέρῃσι γυναιξί, καὶ ἥ κ᾽ εὐεργὸς ἔῃσιν.᾽ 
“Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

ἑσταότ’ εἰν Ἀΐδαο δόμοις, ὑπὸ κεύθεσι γαίης" 
οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέβαν, τάχα δ᾽ ἀγρὸν ἵκοντο 90 ὅ 
καλὸν Λαέρταο τετυγμένον, ὅν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς ᾿ἥ 
Λαέρτης κτεάτισσεν, ἐπεὶ μάλα πόλλ᾽ ἐμόγησεν. 
ἔνθα οἱ οἶκος ἔην, περὶ δὲ κλίσιον θέε πάντῃ, 
ἐν τῷ σιτέσκοντο καὶ ἵζανον ἠδὲ ἴαυον 
δμῶες ἀναγκαῖοι, τοί οἱ φίλα ἐργάζοντο. 210 
ἐν δὲ γυνὴ Σικελὴ γρηὺς πέλεν, ἥ ῥα γέροντα 
ἐνδυκέως κομέεσκεν ἐπ᾽ ἀγροῦ, ῥόσφι πόληος. 
ἔνθ᾽ ᾿Οδυσεὺς δμώεσσι καὶ υἱέϊ μῦθον ἔειπεν" 
“ὑμεῖς μὲν νῦν ἔλθετ᾽ ἐῦὐκτίμενον δόμον εἴσω, 
δεῖπνον δ᾽ αἶψα συῶν ἱερεύσατε, ὅστις ἄριστος" 915 
αὐτὰρ ἐγὼ πατρὸς πειρήσομαι ἡμετέροιο, 
αἴ κέ μ᾽ ἐπιγνώῃ καὶ φράσσεται ὀφθαλμοῖσιν, 
ἠέ κεν ἀγνοιῇσι πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἐόντα. 
Ἃςς εἰπὼν δμώεσσιν ἀρήϊα τεύχε᾽ ἔδωκεν. 

οἱ μὲν ἔπειτα δόμονδε θοῶς κίον, αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς 920 
ἄσσον ἴεν πολυκάρπου ἀλωῆς πειρητίζων. 
οὐδ᾽ εὗρεν Δολίον, μέγαν ὄρχατον ἐσκαταβαίνων, 
οὐδέ τινα δμώων οὐδ᾽ νἱῶν: ἀλλ᾽ ἄρα τοί γε 
αἱμασιὰς λέξοντες ἀλωῆς ἔμμεναι ἕρκος 
ὠχοντ᾽, αὐτὰρ ὁ τοῖσι γέρων ὁδὸν ἡγεμόνενεν. 295 
τὸν δ᾽ οἷον πατέρ᾽ εὗρεν ἐϊκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ, 
λιστρεύοντα φυτόν: ῥυπόωντα δὲ ἕστο χιτῶνα, 
ῥαπτόν, ἀεικέλιον, περὶ δὲ κνήμῃσι βοείας 
κνημῖδας ῥαπτὰς δέδετο, γραπτῦς ἀλεείνων, 
χειρῖδάς τ᾽ ἐπὶ χερσὶ βάτων ἕνεκ᾽" αὐτὰρ ὕπερθεν 5: 
αἰγείην κυνέην κεφαλῇ ἔχε, πένθος ἀέξων. 
τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε πολύτλας δῖος ᾽Οδυσσεὺς 
γήραϊ τειρόμενον, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἔχοντα, 
στὰς ἄρ᾽ ὑπὸ βλωθρὴν ὄγχνην κατὰ δάκρυον εἶβεν. 
μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν 225 
κύσσαι καὶ περιφῦναι ἑὸν πατέρ᾽, ἡδὲ ἕκαστα 
εἰπεῖν, ὡς ἔλθοι καὶ ἵκοιτ᾽ ἐς πατρίδα γαῖαν, 
ἢ πρῶτ᾽ ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο. 
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ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 
πρῶτον κερτομίοις ἐπέεσσιν πειρηθῆναι. 240 
τὰ φρονέων ἰθὺς κίεν αὐτοῦ δῖος ᾿Οδυσσεύς. 
ἤτοι ὁ μὲν κατέχων κεφαλὴν φυτὸν ἀμφελάχαινεν' 
"τὸν δὲ͵ παριστάμενος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός" 
““ᾧ γέρον, οὐκ ἀδαημονίη σ᾽ ἔχει ἀμφυπολεύειν 
ὄρχατον, ἀλλ᾽ εὖ τοι κομιδὴ ἐ ἔχει, οὐδέ τι πάμπαν, 54 
οὐ φυτόν, οὐ συκῆ, οὔκ ἄμπελος, οὐ μὲν ἐλαίη, 
οὐκ ὄγχνη, οὐ πρασιή τοι ἄνευ κομιδῆς κατὰ κῆπον. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δὲ μὴ ̓ χόλον ἔνθεο θυμῷ" 
αὐτόν σ᾽ οὐκ ἀγαθὴ κομιδὴ ἐ ἔχει, ἀλλ᾽ ἅμα γῆρας 
λυγρὸν ἐ ἔχεις αὐχμεῖς τε κακῶς καὶ ἀεικέα ἕσσαι. 250 

οὐ μὲν ἀεργίης γε ἄναξ ἕ ἕνεκ᾽ οὔ σε κομίζει, 
οὐδέ τί τοι. δούλειον ἐπιπρέπει εἰσοράασθαι 
εἶδος καὶ μέγεθος: βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικας. 
τοιούτῳ δὲ ἔοικας, ἐπεὶ λούσαιτο φάγοι τε, 
εὑδέμεναι μαλακῶς" ἡ γὰρ δίκη ἐστὶ γερόντων. 25 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον" 
τεῦ ὃμὼς εἷς ἀνδρῶν; τεῦ δ᾽ ὄρχατον ἀμφιπολεύεις; 
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὀφρ᾽ εὖ εἰδῶ, 
εἰ ἐτεόν γ᾽ ̓ Ιθάκην τήνδ᾽ ἱκόμεθ᾽, ὥς μοι ἔειπεν 
οὗτος ἀνὴρ νῦν δὴ ξυμβλήμενος ἐνθάδ᾽ ἰόντι, 2600 
οὔ τι μάλ᾽ ἀρτίφρων, ἐπεὶ οὐ τόχμησεν ἕκαστα 
εἰπεῖν ἠδ᾽ ἐπακοῦσαι ἐμὸν ἔπος, ὡς ἐρέεινον 
ἀμφὶ ξείνῳ ἐμῷ, ἤ που ζώει τε καὶ ἔστιν, 
ἢ ἤδη τέθνηκε καὶ εἰν ἈΑἴδαο δόμοισιν. 
ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον" 2θὅ 
ἄνδρα ποτ᾽ ἐξείνισσα φίλῃ ἐνὶ πατρίδι γαίῃ 
ἡμέτερόνδ᾽ ἐλθόντα, καὶ οὔ πώ τις βροτὸς ἄλλος 
ξείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵκετο δῶμα: 
εὔχετο δ᾽ ἐξ ᾿ΙἸΙθάκης γένος ἔμμεναι, αὐτὰρ ἔφασκεν 
Λαέρτην Ἀρκεισιάδην πατέρ᾽ ἔμμεναι αὐτῷ. 270 
τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ᾽ ἄγων εὖ ἐξείνισσα, 
ἐνδυκέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων, 
καί οἱ δῶρα πόρον ξεινήϊα, οἷα ἐ ἐῴκει. 
χρυσοῦ μέν οἱ δῶκ᾽ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα, 
δῶκα δέ οἱ κρητῆρα πανάργυρον, ἀνθεμόεντα, ΠΥ 
δώδεκα δ᾽ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας, 
τόσσα δὲ φάρεα καλά, τόσους δ᾽ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας, 
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χωρὶς δ᾽ αὖτε γυναῖκας ἀμύμονα ἔργ᾽ εἰδυίας, 
τέσσαρας εἰδαλέμας, ἃ ἃς ἤθελεν αὐτὸς ἑλέσθαι." 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα πατὴρ κατὰ δάκρυον εἴβων" 
“ξεῖν᾽, ἤτοι μὲν γαῖαν ἱκάνεις, ἣν ἐρεείνεις, τ 981 
ὑβρισταὶ δ᾽ αὐτὴν καὶ ἀτάσθαλοι ἄνδρες ἔ ἔχουσιν. 
δῶρα δ᾽ ἐτώσια ταῦτα χαρίζεο, μυρί ὀπάζων" 
εἰ “γάρ μιν ζωόν γ᾽ ἐκίχεις ᾿Ιθάκης ἐνὶ δήμῳ, 
τῷ κέν σ᾽ εὖ δώροισιν., ἀμειψάμενος ἀπέπεμψεν 280 
καὶ ξενίῃ ἀγαθῇ" ἡ γὰρ θέμις, ὃ ὅστις ὑπάρξῃ. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον" 
πόστον δὴ ἔτος ἐστίν, ὅτε ξείνισσας ἐκεῖνον, 
σὸν ξεῖνον δύστηνον, ἐμὸν παῖδ᾽, εἴ ποτ᾽ ἔην γε, 
δύσμορον; ὅν που τῆλε φίλων καὶ “πατρίδος αἴης 290 
ἠέ που ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ἢ ἢ ἐπὶ χέρσου 
θηρσὶ καὶ οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ᾽ οὐδέ ἑ ἑ μήτηρ 
κλαῦσε περιστείλασα πατήρ θ᾽, οἵ μιν τεκόμεσθα" 
οὐδ᾽ ἄλοχος πολύδωρος, ἐχέφρων Πηνελόπεια, 
κώκυσ᾽ ἐν λεχέεσσιν ἑὸν πόσιν, ὡς ἐπεώκει, 995 
ὀφθαλμοὺς καθελοῦσα' τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων. 
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ" 
τίς πόθεν εἷς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες; 
ποῦ δὲ νηῦς ἕστηκε θοή, ἡ ἥ σ᾽ ἤγαγε δεῦρο 
ἀντιθέους θ᾽ ἑτάρους; “᾿ ἔμπορος εἰλήλουθας 300 
νηὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίης, οἱ δ᾽ ἐκβήσαντες ἔβησαν ;᾽ 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

“τοιγὰρ ἐγώ τοι πάντα μάλ᾽ ἀτρεκέως καταλέξω. 
εἰμὶ μὲν ἐξ Ἀλύβαντος, ὅθι κλυτὰ “δώματα ναίω, 
υἱὸς Ἀφείδαντος Πολυπημονίδαο ἄνακτος" 80 
αὐτὰρ ἔμοιγ᾽ ὄνομ᾽ ἐστὶν ᾿Επήριτος" ἀλλά με δαίμων 
πλάγξ᾽ ἀπὸ Σικανίης δεῦρ᾽ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα. 
νηῦς δέ μοι ἥδ᾽ ἕστηκεν ἐπ᾽ ἀγροῦ νόσφι πόληος. 
αὐτὰρ Ὀδυσσῆϊ τόδε δὴ πέμπτον ἔτος ἐστίν, 
ἐξ οὗ κεῖθεν “ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθε πάτρης, 810 
δύσμορος. ἣ τέ οἱ ἐσθλοὶ ἐ ἔσαν ὄρνιθες ἐ ἰόντι, 
δεξιοί, οἷς χαίρων μὲν ἐγὼν ἀπέπεμπον ἐκεῖνον, 
αἴρε δὲ κεῖνος ἰών" θυμὸς δ᾽ ἔτι νῶϊν ἐώλπει 

μίξεσθαι ξενίῃ ἠδ᾽ ἀγλαὰ δῶρα διδώσειν.᾽ 
Ὃς φάτο' τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα, 381 

ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑχὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν Ρ , 
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-Ἤ -“ ᾽ " , χεύατο κὰκ κεφαλῆς πολιῆς, ἀδινὰ στεναχίξων. 
“ ΄ ᾽ Ἁ ς-» ΄ Φ 'Ἃὲ τοῦ δ᾽ ὠρίνετο θυμός, ἀνὰ ῥῖνας δέ οἱ ἤδη 

ἢ ᾿] , δριμὺ μένος προὔτυψε φίλον πατέρ εἰσορόωντι. 
κύσσε δέ μιν περιφὺς ἐπιάλμενος, ἠδὲ προσηύδα: 8350 ᾿ - δ Ὰ ᾿ κ᾿ “ κεῖνος μέν τοι ὅδ᾽ αὐτὸς ἐγώ, πάτερ, ὃν σὺ μεταλλᾷς, 
ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 

“- , ΄ ἀλλ᾽ ἴσχεο κλαυθμοῖο γόοιό τε δακρυόεντος. 
7 ἐκ γάρ τοι ἐρέω: μάλα δὲ χρὴ σπευδέμεν ἔμπης" 

μνηστῆρας κατέπεφνον ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν, 82 
λώβην τινύμενος θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα. 

Τὸν δ᾽ αὖ Λαέρτης ἀπαμείβετο φώνησέν τε' 
ς :] Ν ..»ἦ ΄ φὺν κα - . δ᾽ ς , εἰ μὲν δὴ ᾿Οδυσεύς γε ἐμὸς παῖς ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις, 

-“" 7 ΄ “ }] ΨΨΨ δέ " 6 2) σήημά τὶ μοι νῦν εἰπὲ ἀριφραδές, ὄφρα πεποίθω. 
Ψ ΄ Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς" 

“ » -“ “ οὐλὴν μὲν πρῶτον τήνδε φράσαι ὀφθαλμοῖσιν, 8381 
τὴν ἐν Παρνησῷ μ᾽ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι 
οἰχόμενον' σὺ δέ με προΐεις καὶ πότνια μήτηρ 
᾽ ΖΦ, » ΄ Ν ΄ "΄ »ι ἃ «ς ᾿ς ἐς πατέρ Αὐτόλυκον μητρὸς φίλον, ὄφρ᾽ ἂν ἑλοίμην 
δῶρα, τὰ δεῦρο μολών μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν. 325 
εἰ δ᾽ ἄγε τοι καὶ δένδρε᾽ ἐὐκτιμένην κατ᾽ ἀλωὴν 
εἴπω, ἅ μοί ποτ’ ἔδωκας, ἐγὼ δ᾽ ἤτεόν σε ἕκαστα 
παιδνὸς ἐών, κατὰ κῆπον ἐπισπόμενος" διὰ δ᾽ αὐτῶν 

7 ᾿ » ἱκνεύμεσθα, σὺ δ᾽ ὠνόμασας καὶ ἔειπες ἕκαστα. 
ὄγχνας μοι δῶκας τρισκαίδεκα καὶ δέκα μηλέας, 840 
συκέας τεσσαράκοντ᾽" ὄρχους δέ μοι ὧδ᾽ ὀνόμηνας 
δώσειν πεντήκοντα, διατρύγιος δὲ ἕκαστος 
» Μ ΝΥ Ὰ ἃ - » ἤην" ἔνθα δ᾽ ἀνὰ σταφυλαὶ παντοῖαι ἔασιν, ΄. , ᾿ Χ κ } , [4 2) ὁππότε δὴ Διὸς ὧραι ἐπιβρίσειαν ὕπερθεν. 

«ὰ 7 ω ᾽ 3 ω ΄ ’ὔ Ν , Φ ὡς φάτο" τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἥτορ, , ᾽ ΄, " σήματ᾽ ἀναγνόντος, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ᾽ Ὀδυσσεύς. 346 2 Ν Ν Χ Λ ΄ 7, Ν ᾿ Χ ᾿ ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε" τὸν δὲ ποτὶ οἵ 
εἷλεν ἀποψύχοντα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς. 

Ὰ αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη, 2 ων ,ὕ ἐξαῦτις μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν" 850 ᾿ε ἢ ἊὉ , Φ᾽ τ ἢν ν. Δ6 Ν Χ Ν » εὖ πάτερ, 2) ρα ετ’ ἔστε θεοὶ κατὰ μακρὸν ᾿Ολυμπον, Ν . Ν χω εἰ ἐτεὸν μνηστῆρες ἀτάσθαλον ὕβριν ἔτισαν. -“ ᾿] “ 
’ νῦν δ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μὴ τάχα πάντες 5 δ... ; ͵ Χ ἐνθάδ᾽ ἐπέλθωσιν ᾿Ιθακήσιοι, ἀγγελίας δὲ 

, ᾽ ͵ Ν πάντῃ ἐποτρύνωσι Κεφαλλήνων πολίεσσιν.᾽» δῦ 

οι 
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᾿] , 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
7, ῇ ἰΦ. Ἁ “ 

“ θάρσει" μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. 
΄, 9 “" ͵, “-“ 

ἀλλ᾽ ἴομεν προτὶ οἶκον, ὃς ὀρχάτου ἐγγύθι κεῖται" 
ἔνθα δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συϑώτην 
προὔπεμψ᾽, ὡς ἂν δεῖπνον ἐφοπλίσσωσι τωχιστα.᾽ 860 
Ὡς ἄρα φωνήσαντε βάτην πρὸς δώματα καλά. 

οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκοντο δόμους εὖ ναιετάοντας, 
. ΄ Ν ῇ 5) νχ ΄ 

εὗρον Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην 
ταμνομένους κρέα πολλὰ κερῶντάς τ᾽ αἴθοπα οἶνον. 
τόφρα δὲ Λαέρτην μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ 80 
) ᾿ Ἁ “ Χ - » 

ἀμπφίπολος Σικελὴ λοῦσεν καὶ χρίσεν ἐλαίῳ, 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρα χλαῖναν καλὴν βάλεν: αὐτὰρ ᾿Αθήνη 
ἄγχι παρισταμένη μέλε᾽ ἤλδανε ποιμένι λαῶν, 
μείζονα δ᾽ ἠὲ πάρος καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι. 
ἐκ δ᾽ ἀσαμίνθου βῆ: θαύμαζε δέ μιν φίλος υἱός, 870 
ὡς ἴδεν ἀθανάτοισι θεοῖς ἐναλίγκιον ἄντην, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα' 
“ᾧ πάτερ, ἣ μάλα τίς σε θεῶν αἰειγενετάων 
3 , " ’ ᾽ “ θῃ ᾿ὃ ́  2) 

εἶδός τε μέγεθός τε ἀμείνονα θῆκεν ἰδέσθαι. 

Τὸν δ᾽ αὖ Λαέρτης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 875 
ς- Ἃ ΄ - ΄ Χ ἊΘ ! Ν Ἄ 

αἷ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Αθηναίη καὶ Ἄπολλον, 

οἷος Νήρικον, εἷλον, ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 

ἀκτὴν ἠπείροιο, Κεφαλλήνεσσιν ἀνάσσων, 
τοῖος ἐών τοι χθιζὸς ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν, 
τεύχε᾽ ἔχων ὦμοισιν, ἐφεστάμεναι καὶ ἀμύνειν 880 

ἄνδρας μνηστῆρας. τῷ κε σφέων γούνατ᾽ ἔλυσα 
ένα ὦ ΄, ἜΚ ΠΥΣ Ἴ " 5.2 3) 

πολλῶν ἐν μεγάροισι, σὺ δὲ φρένας ἔνδον ἰάνθης. 

Ως οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 
ΧῚ , Ψ' ΄ - 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα, 

ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε. 58 

ἔνθ᾽ οἱ μὲν δείπνῳ ἐπεχείρεον, ἀγχίμολον δὲ 
5 ᾿ ΕΝ ΟῚ “ 

ἦλθ ὁ γέρων Δολίος, σὺν δ᾽ υἱεῖς τοῖο γέροντος, 
ἐξ ἔργων μογέοντες, ἐπεὶ προμολοῦσα κάλεσσεν 
μήτηρ γρηῦς Σικελή, ἥ σφεας τρέφε καί ῥα γέροντα 
ἐνδυκέως κομέεσκεν, ἐπεὶ κατὰ γῆρας ἔμαρψεν. 890 

οἱ δ᾽ ὡς οὖν ᾿Οδυσῆα ἴδον φράσσαντό τε θυμῷ, 
ἔσταν ἐνὶ μεγάροισι τεθηπότες. αὐτὰρ ᾽Οδυσσεὺς 
μειλιχίοις ἐπέεσσι καθαπτόμενος προσέειπεν" 

.] ᾿ ὥῳ" 5 Ἀ "» ᾽ ΄ ὍΝ αςς͵ 

“ὦ γέρον, ἵζ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἀπεκλελάθεσθε δὲ θάμβευς: 
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δηρὸν γὰρ σίτῳ ἐπιχειρήσειν μεμαῶτες 89 
μέμνομεν ἐν μεγάροις, ὑμέας ποτιδέγμενοι αἰεί.» 
Ὃς ἄρ᾽ ἔφη: Δολίος δ᾽ ἰθὺς κίε χεῖρε πετάσσας 

ἀμφοτέρας, ᾿Οδυσεῦς δὲ λαβὼν κύσε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ, 
καί μὲν φωνήσας ἔπεα πτὲερόεντα προσηύδα: 
“ὦ φίλ᾽, ἐπεὶ νόστησας ἐελδομένοισι μάλ᾽ ἡμῖν 400 οὐδ᾽ ἔτ᾽ ὀϊομένοισι, θεοὶ δέ σ᾽ ἀνήγαγον αὐτοί, 
οὖλέ τε καὶ μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν 
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ, 
ἢ ἤδη σάφα οἶδε περίφρων Πηνελόπεια 
γοστήσαντά σε δεῦρ᾽, ἢ ἄγγελον ὀτρύνωμεν. 40 Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς. “ὦ γέρον, ἤδη οἶδε" τί σε χρὴ ταῦτα πένεσθαι; 
Ὡς φάθ' ὁ δ᾽ αὖτις ἄρ᾽ ἕζετ’ ἐὐξέστου ἐπὶ δίφρου. ὡς δ᾽ αὔτως παῖδες Δολίου κλυτὸν ἀμφ᾽ ᾽Οδυσῆα δεικανόωντ᾽ ἐπέεσσι καὶ ἐν χείρεσσι φύοντο, 410 ἑξείης δ᾽ ἕζοντο παραὶ Δολίον, πατέρα σφόν. 
Ὡς οἱ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο" Ὄσσα δ᾽ ἄρ᾽ ἄγγελος ὦκα κατὰ πτόλιν ὥχετο πάντῃ, μνηστήρων στυγερὸν θάνατον καὶ κῆἢρ᾽ ἐνέπουσα. οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὁμῶς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος 41ὅ μυχμῷ τε στοναχῇ τε δόμων προπάροιθ᾽ ᾿᾽Οδυσῆος, ἐκ Ὦ νέκυς οἴκων φόρεον, καὶ θώπτον ἕκαστοι, 

τοὺς δ᾽ ἐξ ἀλλάων πολίων οἱκόνδε ἕκαστον 
πέμπον ἄγειν ἁλιεῦσι θοῇς ἐπὶ νηυσὶ τιθέντες" αὐτὸὶ δ᾽ εἰς ἀγορὴν κίον ἁθρόοι, ἀχνύμενοι κῆρ. 430 αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο, τοῖσιν δ᾽ Εὐπείθης ἀνά θ᾽ ἵστατο καὶ μετέειπεν" παιδὸς γάρ οἱ ἄλαστον ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔκειτο, Ἀντινόου, τὸν πρῶτον ἐνήρατο δῖος ᾿Οδυσσεύς. τοῦ ὅ γε δακρυχέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 435 “ὦ φίλοι, ἣ μέγα ἔργον ἀνὴρ ὅδ᾽ ἐμήσατ᾽ ᾿Αχαιούς" τοὺς μὲν σὺν νήεσσιν ἄγων πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς ὕλεσε μὲν νῆας γλαφυράς, ἀπὸ δ᾽ ὥλεσε λαούς, τοὺς δ᾽ ἐλθὼν ἔκτεινε Κεφαλλήνων ὄχ᾽ ἀρίστους. ἴλλ᾽ ἄγετε, πρὶν τοῦτον ἢ ἐς Πύλον ὦκα ἱκέσθαι 480 ἢ καὶ ἐς Ἤλιδα δίων, ὅθι κρατέουσιν Ἔπειοί, Ὅμεν. ἢ καὶ ἔτειτα κατηφέες ἐσσόμεθ᾽ αἰεί: κώβη γὰρ τάδε γ᾽ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι, 



ῥῤὶὲ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 24. 

2 ὃ} Ἁ Ι ΄ [ο] 

εἰ δὴ μὴ παίδων τε κασιγνήτων τε φονῆας 
, ᾽ ᾿ 

τισόμεθ᾽. οὐκ ἂν ἔμοιγε μετὰ φρεσὶν ἡδὺ γένοιτο 48 
, 

ξωέμεν, ἀλλὰ τάχιστα θανὼν φθιμένοισι μετείην. 

ἀλλ᾽ ἴομεν, μὴ φθέωσι περαιωθέντες ἐκεῖνοι. 
Ω ΄ ἊΝ ῇ “ δ᾽ [γᾷ 7 Ε ΄ 

ς φάτο δακρυχέων, οἶκτος δ᾽ ἕλε πάντας Ἀχαιούς. 
᾽ , 3 ὩΝ , Ἁ “ .. Ἀ 

ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθε Μέδων καὶ θεῖος ἀοιδὸς 

ἐκ μεγάρων ᾽Οδυσῆος, ἐπεί σφεας ὕπνος ἀνῆκεν, 440 
“ἷ ἘΜΟῚ ΄ ΄ 3 ἂν Υ “ 

ἔσταν δ᾽ ἐν μέσσοισι" τάφος δ᾽ ἕλεν ἄνδρα ἕκαστον. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς" 

« κέκλυτε δὴ νῦν μευ, ᾿Ιθακήσιοι" οὐ γὰρ ᾽Οδυσσεὺς 
“ ᾽ , 

ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν τάδ᾽ ἐμήσατο ἔργα" 
ΘΝ, ἢ 3 ΨΆ, 53 Χ 5 “ ενν κι 

αὐτὸς ἐγὼν εἶδον θεὸν ἄμβροτον, ὃς ρ Οδυσῆςϊ 44 

ἐγγύθεν ἑστήκει καὶ Μέντορι πάντα ἐῴκει. 
1θ ΄ ΧΝ Ἀ Ἧ ᾿ ΄ ; ̓ ] Ῥά. Ὁ 

ἀθάνατος δὲ θεὸς τοτὲ μὲν προπάροιθ᾽ ’᾿Οδυσῆος 
Ι 

-“ 

φαίνετο θαρσύνων, τοτὲ δὲ μνηστῆρας ὀρίνων 

θῦνε κατὰ μέγαρον" τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον. 
Δ ΄ Χ Μ᾽ ΤῸΝ ν᾽ Ῥ» Ν ΕΝ ΄ “ 

)ς φάτο, τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος ἥρει. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης 451 

Μαστορίδης" ὁ γὰρ οἷος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω" 

ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 

« κέκλυτε δὴ νῦν μευ, ᾿Ιθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω. 

ὑμετέρῃ κακότητι, φίλοι, τάδε ἔργα γένοντο" 4δῦ 
, “ 

οὐ γὰρ ἐμοὶ πείθεσθ᾽, οὐ Μέντορι, ποιμένι λαῶν, 

ὑμετέρους παῖδας καταπαυέμεν ἀφροσυνάων, 

οἱ μέγα ἔργον ἔρεξαν ἀτασθαλίῃσι κακῇσιν, 

κτήματα κείροντες καὶ ἀτιμάζοντες ἄκοιτιν 

ἀνδρὸς ἀριστῆος" τὸν δ᾽ οὐκέτι φάντο νέεσθαι. 460 

καὶ νῦν ὧδε γένοιτο" πίθεσθέ μοι, ὡς ἀγορεύω" 
Χ Ἂ, 

μὴ ἴομεν, μή πού τις ἐπίσπαστον κακὸν εὕρῃ. 

Ὡς ἔφαθ᾽" οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνήϊξαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ 
, 

ἡμίσεων πλείους. τοὶ δ᾽ ἁθρόοι αὐτόθι μίμνον" 
- Ἷ » ᾿ 

οὐ γάρ σφιν ἅδε μῦθος ἐνὶ φρεσιν, ἀλλ᾽ Εὐπείθει 4θὅ 
ΓᾺ 

πείθοντ᾽ " αἶψα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ τεύχεα ἐσσεύοντο. 
Ρ δ ἅ, 7 , 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἕσσαντο περὶ χροὺ νώροπα χαλκὸν, 
᾿ 

ἃ 

ἁθρόοι ἠγερέθοντο πρὸ ἄστεος εὐρυχόροιο. 

τοῖσιν δ᾽ Εὐπείθης ἡγήσατο νηπιέῃσιν. : 
“ - ταν , δὸ “ δ᾽ “΄. δ ὟΝ ὲ 

φῆ δ᾽ ὅ γε τίσεσθαι παιδὸς φόνον, οὐὸ ὦ ἔμελλεν 410 
ΕΝ Ε , » ᾽ ᾽ “ “ Ἵ ͵ | 

ἂψ ἀπονοστήσειν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ πότμον ἐφέψειν. 
2 “ Ζ ΓΑ 

αὐτὰρ Ἀθηναίη Ζῆνα Κρονίωνα προσηΐδα' ,. ἢ 
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“ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων, 
᾽ , ΓΝ ζΖ ρ ρ ΄ , " Ρ εὐπὲ μοι εἰρομένῃ" τί νύ τοι νόος ἔνδοθι κεύθει; 

ἢ προτέρω πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν 47 
΄ Ἅ ἜΤ, ἣ ͵ 7} τεύξεις, ἢ φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι τίθησθα; 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

“τέκνον ἐμόν, τί με ταῦτα διείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς; 
οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή, 
ὡς ἤτοι κείνους ᾿Οδυσεὺς ἀποτίσεται ἐλθών; 480 
ἔρξον ὅπως ἐθέλεις" ἐρέω δέ τοι, ὡς ἐπέοικεν. 
ἐπειδὴ μνηστῆρας ἐτίσατο δῖος ᾿Οδυσσεύς, 

’ὔ 

ὅρκια πιστὰ ταμόντες ὁ μὲν βασιλευέτω αἰεί, 
᾿ ἡμεῖς δ᾽ αὖ παίδων τε κασιγνήτων τε φόνοιο 
ἔκλησιν θέωμεν" τοὶ δ᾽ ἀλλήλους φιλεόντων 48 
᾿ Χ ΄, “ Ν .ἶ ἌΡ ΝᾺ “ », 2) ὡς τὸ πάρος, πλοῦτος δὲ καὶ εἰρήνη ἅλις ἔστω. 

“Ὡς εἰπὼν ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην, 
βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο, 
- » κγ' ΄ ' ν; - } ͵, τοῖς δ᾽ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Οδυσσεύς: 490 

“ἐξελθὼν τις ἴδοι, μὴ δὴ σχεδὸν ὦσι κιόντες. 
ἃ » ᾽ 1 ) 5᾿Ν 77 ς τ 
ὡς ἔφατ᾽ " ἐκ δ᾽ υἱὸς Δολίου κίεν, ὡς ἐκέλευεν, 

“ δ Αρ'  α : Ὁ »Ὸν δον Χ Ὰ Ν » ΄ στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰών, τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε πάντας. 
αἶψα δ᾽ ᾿Οδυσσῆα ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
ΕΠ ζὃ ὃ) ) ᾿ " Ἃς » ἘΠ Υ ’ θΘ θᾶ 2) Α οιδε δη ἐγγὺς ἕασ " ἀλλ ὁπλιζώμεθα θᾶσσον. 405 
ὡς ἔφαθ᾽- οἱ δ᾽ ὥρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσι δύοντο, 

, ᾽ ΓΕ κα ἃ ᾽ ἊΝ - 7 τέσσαρες ἀμφ ᾿Οδυσῆ᾽, ἐξ δ᾽ υἱεῖς οἱ Δολίοιο" 
9 δ᾽ ) ΄ Ζ ΡῚ 2 ’ ᾽ ἮΝ ἐν ὃ ἄρα Λαέρτης Δολίος τ’ ἐς τεύχε᾽ ἔδυνον, 

'καὶ πολιοί περ ἐόντες, ἀναγκαῖοι πολεμισταί. 
᾿αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἕσσαντο περὶ χροὶ νώροπα χαλκόν, δ00 
᾿ὥϊξάν ῥα ἡύρας, ἐκ δ᾽ ἤϊον, ἦρχε δ᾽ ᾿Οδυσσεύς. 

Ἄ 1 , ᾿Ν ΓῚ Τοῖσι δ᾽ ἐπ’ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη, 
Μέντορι εἰδομένη ἡμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν. 

Ἁ Ἁ 3 Ἁ ’ ’ “Ὁ » ’, τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
αἶψα δὲ Τηλέμαχον προσεφώνεεν, ὃν φίλον υἱόν: δος 

» ’ “Τηλέμαχ᾽, ἤδη μὲν τόδε γ᾽ εἴσεαι αὐτὸς ἐπελθών, 
“ ͵ “ ,ὔ Μ ἀνδρῶν μαρναμένων ἵνα τε κρίνονται ἄριστοι, 

μὴ τι καταισχύνειν πατέρων γένος, οἱ τὸ πάρος περ 
ἀλκῇ τ᾽ ἠνορέῃ τε κεκάσμεθα πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν.᾽" 

» ν , 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" δ10 
γ᾽ , “ “ὄψεαι, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα, πάτερ φίλε, τῷδ᾽ ἐπὶ θυμῷ 

Ἐ 
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οὔ τι καταισχύνοντα τεὸν γένος, ὡς ἀγορεύεις. 
« 7 ΄ » » Ἃ Ν “ "“ 

Ὡς φάτο, Λαέρτης δ᾽ ἐχάρη καὶ μῦθον ἔειπεν" 

«τίς νύ μοι ἡμέρη ἥδε, θεοὶ φίλοι" ἣ μάλα χαίρω. 

υἱός θ᾽ υἱωνός τ᾽ ἀρετῆς πέρι δῆριν ἔχουσιν. .. δ] 

Τὸν δὲ παρισταμένη προσέφη γχαυκῶπεις Ἀθήνη" 
ες Φ ἈἌ ὃ 7] λὺ ΑΥ̓͂ θ᾽ ε 3 

ὦ Ἀρκεισιάδη, πάντων πολὺ φίλταῦ εταίρων, 

εὐξάμενος κούρῃ γχαυκώπιδι καὶ Διὶ πατρί, 
3 ζαᾳ δ. 3 Ἀ “» , 5» Ἂν 

αἶψα μάλ᾽ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον εγχος. 
« ς 4 8 9. ἊΨ Ξ , λ ᾽ Υ͂ 

Ὡς φάτο, καί ῥ᾽ ἐμπνευσε μένος μεγῶ Παλλὰς Ἀθήνη. 

εὐξάμενος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα Διὸς κούρῃ μεγάλοιο, 521 

αἷχψρα μάλ᾽ ἀμπεπωλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 

καὶ βάλεν Εὐπείθεα κόρυθος διὰ χαλκοπαρῇου. 

ἡ δ᾽ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός" 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ. ὅδ: 

ἐν δ᾽ ἔπεσον προμάχοις Οδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱός, 

τύπτον δὲ ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. 

καί νύ κε δὴ πάντας ὄλεσαν καὶ ἔθηκαν ἀνόστους, 

εἰ μὴ ᾿Αθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 

ἤῦσεν φωνῇ, κατὰ δ᾽ ἔσχεθε λαὸν ἅπαντα" 580 
ςς Μἵἷ θ , ᾽ θ , » ῇ, 

ἴσχεσθε πτολέμου, ᾿ἰθακήσιοι, ἀργαλέοιο, 

ὥς κεν ἀναιμωτί γε διακρινθεῖτε τάχιστα.) 

Ως φάτ᾽ ᾿Αθηναίη, τοὺς δὲ χλωρὸν δέος εἷλεν 

τῶν δ᾽ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατο τεύχεα, 

πάντα δ᾽ ἐπὶ χθονὶ πῖπτε θεᾶς ὄπα φωνησάσης" 58 

πρὸς δὲ πόλιν τρωπῶντο λιλαιόμενοι βιότοιο. 

σμερδαλέον δ᾽ ἐβόησε πολύτλας δῖος ᾽Οδυσσεύς, 

οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥστ’ αἰετὸς ὑψιπετήεις. 
ἈΝ , ᾿Ἶ  ᾷ ᾽ ,ὔ ΄ ’ 

καὶ τότε δὴ Κρονίδης ἀφίει ψολόεντα κερᾶυνον, 

κὰδ δ᾽ ἔπεσε πρόσθε γχλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης. ὅά( 

δὴ τότ᾽ ᾿Οδυσσῆα προσέφη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 

“ διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ ᾿Οδυσσεῦ, 
, “ ᾿Ν “- ι 4 .Λ 

ἴσχεο, παῦε δὲ νεῖκος ὁμοιΐου πολέμοιο, 

μή πώς τοι Κρονίδης κεχολώσεται εὐρύοπα Ζεύς. 

δῷς φάτ’ ᾿Αθηναίη" ὁ δ᾽ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ. δ4 

ὅρκιω δ᾽ αὖ κατόπισθε μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔθηκεν 

Παλλὰς Ἀθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 
, ᾽ “ -λωδαι, ΄ 50. Χ Ν 50 7 

Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν. 
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: ὉΜΗΡΟΥ͂ ὙΜΝΟΙ. 

ἡ ἢ. 

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

Ἂ Ψ, ἣν 
’ Πῶς τ᾽ ἄρ σ᾽ ὑμνήσω πάντως εὔυμνον ἐόντα; 19 Ὁ “ ΄ "» ἡ) ὥς σε πρῶτον Λητὼ τέκε, χάρμα βροτοῖσι, 95᾽ 

ππἘ ςἘὀθ᾿ΘἸ᾽ἰἰἸ«βτττΤ--΄΄ὦὃὋὃ . ἐἜἘἑἐΣυὲ'ὲνὁ᾽Ιέ͵, “ 
Χαῖρε, μάκαιρ᾽ ὦ Λητοῖ, ἐπεὶ τέκες ἀγλαὰ τέκνα, 14 
πόλλωνά τ᾽ ἄνακτα καὶ Αρτεμιν ἰοχέαιραν, 1 
ν μὲν ἐν ᾽Ορτυγίῃ, τὸν δὲ κραναῇ ἐνὶ Δήλῳ, 

εκλιμένη πρὸς μακρὸν ὄρος καὶ Κύνθιον ὄχθον, 
γχοτάτω φοίνικος, ἐπ᾿ ᾿Ινωποῖο ῥεέθροις. 

ἄντη γάρ τοι, Φοῖβε, νόμοι βεβλήαται δῆς, Φ0 
μὲν ἀν᾽ ἤπειρον πορτιτρόφον ἠδ᾽ ἀνὰ νήσους. 
ἄσαι δὲ σκοπιαί τοι ἅδον καὶ πρώονες ἄκροι 
ψηλῶν ὀρέων ποταμοί θ᾽ ἅλαδε προρέοντες, 
ταί τ᾽ εἰς ἅλα κεκλιμέναι λιμένες τε θαλάσσης. 



τὸ ὉΜΗΡΟΥ ὙΜΝΟΙ͂. 

ἔνθεν ἀπορνύμενος πᾶσι θνητοῖσιν ἀνάσσεις, 
[7 

» 
-“ “ 

ὅσσους Κρήτη τ᾽ ἐντὸς ἔχει καὶ δῆμος ᾿Αθηνῶν, 80 

- ΄ » 
͵ 

νῆσός τ᾽ Αἰγίνης ναυσικλευτὴ τ᾽ Εὔβοια, 
“ 

Αὐἰγαὶ Πειρεσίαι τε καὶ ἀμφιάλη Πεπάρηθος, 

Θρηΐκιός τ᾽ ᾿Αθόως καὶ Πηλίου ἄκρα κάρηνα, 

Θρηϊκίη τε Σώμος Ἴδης τ᾽ ὄρεα σκιόεντα, 

Σκύρος καὶ Φώκαια 
᾿ ᾽ 7 » ᾽ Ἁ 

καὶ Λὐτοκάνης ὄρος αὐπῦ, 835 

" .ἢ ᾽ 7 Ν “ ᾽ Π 

[μβρος τ εὐκτιμενή Καὺ Λήῆμνος ἀμιχθαλόεσσα, 

3 ΐ, 
ο 

Λέσβος τ᾽ ἠγαθέη, Μάκαρος ἕδος Αἰολίωνος, 

καὶ Χίος, ἣ νήσων λυπαρωτάτ
η εἰν ὡλὶ κεῖται, 

δ ͵ 
Ν ’ Υ͂ Ὰ 

παιπαλόεις τε Μίμας καὶ Κωρυκου ἄκρῶ κἀρηνῶα, 

καὶ Κλάρος αὐἰγλήεσσα καὶ Αἰσαγέ 
΄ 

ης ὄρος αἰπὺ, 40 

καὶ Σάμος ὑδρηλὴ Μυκάλης τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα, 

ΜΠ λητός τε Κόως τε, πόλις Μερόπων ἀνθρώπων, 

καὶ Κνίδος αἰπεινὴ καὶ Κάρπαθος ἠνεμόεσσα, 

Νάξος τ᾽ ἠδὲ Πάρος Ῥήνωιά τε πετρήεσσα, 
͵ ’ ΕΣ 

τόσσον ἔ 
" ͵ ς ͵ εκ 

εἴ τίς οἱ γαιέων υἱεῖ 
ς Χ ῳᾳ 3.9 , 

αἱ δὲ μάλ᾽ ἐτρόμεον 
ἴω 7 

Φοῖβον δέξασθαι, κ 
᾽ , ΚΞ 9 

πρίν Ὑ ὃτε δή ῥ᾽ ἐπ 
, » 

π᾿ ὠδίνουσα Ἑ κηβόλον ἵκετο Λητὼ, 4ῦ 

θέλοι οἰκία θέσθαι. 

καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη 

αἱ πιοτέρη περ ἐοῦσα" 

ὶ Δήλου ἐβήσατο πότνια Λητὼ, 

καί μιν ἀνειρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" τι 

Δῆλ᾽, εἰ γάρ κ᾽ ἐθέλοις ἕδος ἔμμεναι υἷος ἐμοῖο, 

Φοίβου Ἀπόλλωνος, θέσθαι π᾿ ἐνὶ πίονα νηὸν, 

ὄλλος δ᾽ οὔτις σεῖο ποθ᾽ ἅψεται, οὐδέ σε τίσει, 
5... » 

οὐδ᾽ εὔβων σε ἔσεσθαι ὀΐομαι, οὔτ εὔμηλον, 

᾽ ᾿ , » 

οὐδὲ τρύγην οἰσεις, 
Α 

αἱ δέ κ᾿ Ἀπόλλωνος 

-ἰ πῶς α εἶ". Ὰ , ΄ ς 

οὔτ᾽ ἂρ φυτὰ μυρια φύσεις. Ἢ 

ἑκαέργου νηὸν ἔχῃσθα, 

. 
΄ }] 

ἥν Ὁ Ἵ! 

ἄνθρωποί του πάντες ἀγινησουσ ἑκατόμβας 

9 79 » ῇ! 

ἐνθάδ᾽ ἀγειρόμενοιυ, 
ΠῚ Ζ 5 

᾽ν 

κνίσση δέ τοι ἄσπετος αὐεὺ 

οὖς δηρὸν ἄναξ εἰ βόσκοις θεοὶ κέ σ᾽ ἔχωσιν 
᾽ 

χειρὸς ἀπ᾽ ἀλλοτρίης, ἐπεὶ οὔ τοι πῖαρ ὑπ᾽ οὗδας. 6 

Ως φάτο" χαῖρε δὲ Δῆλος, ἀμειβομένη δὲ προσηΐδε 

Λητοῖ, κυδίστη θύγατερ μεγάλου Κοίοιο, 
Ἀ 

ἀσπασίη μὲν ἔγωγε γονὴν ἑκάτοιο ἄνακτος 
κι 

δεξαίμην" αἰνῶς γὰρ ἐτήτυμόν εἰμι δυσηχὴς 

ἀνδράσιν" ὧδε δέ κεν περιτιμήεσσα γενοίμην. ͵ 

ἀλλὰ τόδε τρομέω, 

λίην γάρ τινα φασὶ 

Υ̓͂ 

ῇ 2 

Λητοῖ, ἔπος, οὐδέ σε κεύσω" 

ν ἀτάσθαλον Ἀπόχνλωνκ Ὶ 



Ι. ΕἸΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

ἔσσεσθαι, μέγα δὲ πρυτανευσέμεν ἀθανάτοισι 
καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. 
τῷ ῥ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν, 
μὴ, ὁπόταν τὸ πρῶτον ἴδῃ φάος ἠελίοιο, 
νῆσον ἀτιμήσας, ἐπειὴ κραναήπεδός εἶμι, 
ποσσὶ καταστρέψας ὥσῃ ἁλὸς ἐν πελάγεσσιν. 
ἔνθ᾽ ἐμὲ μὲν μέγω κῦμα κατὰ κρατὸς ἅλις αἰεὶ 

, . Ψ ον “ ᾽ ͵ “ “ ς 

κλύσσει" ὁ δ᾽ ἄλλην γαῖαν ἀφίξεται, ἥ κεν ἅδῃ οἱ, 
τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα" 

΄ .: Ι] Ν 4 - ΄ , 

᾿πουλύποδες δ᾽ ἐν ἐμοὶ θαλάμας φῶκαί τε μέλαιναι 
οἰκία ποιήσονται ἀκηδέα, χήτεϊ λαῶν. 
ἀλλ᾽ εἴ μοι τλαίης γε, θεὰ, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι, 
ἐνθάδε μιν πρῶτον τεύξειν περικαλλέα νηὸν, 
ἔμμεναι ἀνθρώπων χρηστήριον, αὐτὰρ ἔπειτα 

ἕω ἢ ω ἡκ ἢξ [2 ὴκ 

| ͵ ᾽ ᾽ » ’ » Ἁ ,ὔ , ᾿] 

πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ἐπειὴ πολυώνυμός ἐστιν. 

Ἴστω νῦν τάδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν, 
καὶ τὸ κωτειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅστε μέγιστος 
ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσιν" 
"ἢ μὴν Φοίβου τῇδε θυώδης ἔσσεται αἰεὶ 
βωμὸς καὶ τέμενος, τίσει δέ σέ γ᾽ ἔξοχα πάντων. 

Δῆλος μὲν μάλα χαῖρε γωνῇ ἑκάτοιο ἄνακτος" 
Λητὼ δ᾽ ἐννῆμάρ τε καὶ ἐννέα νύκτας ἀέλπτοις 
᾿ὠδίνεσσι πέπαρτο. θεαὶ δ᾽ ἔσαν ἔνδοθι πᾶσαι, 
ὅσσαι ἄρισται ἔασι, Διώνη τε Ῥείη τε 
ΓΝ ἢ ᾿ τὰν ἐὰν ; ͵ 
ἰχναίη τε Θεμις καὶ ἀγάστονος ᾿Αμφιτρίτη, 

ἢ ᾽ ͵7 

ἄλλαι τ᾽ ἀθάναται, νόσφιν λευκωλένου Ἥρης" 
μούνη δ᾽ οὐκ ἐπέπυστο μογοστόκος Εἰλείθυια" 

Ἥρης φραδμοσύνῃ λευκωλένου, ἥ μιν ἔρυκε 
ζηλοσύνῃ, ὅτ᾽ ἄρ᾽ υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε 
Δητὼ τέξεσθαι καλλιπλόκαμος τότ᾽ ἔμελλεν. 

Αἱ δ᾽ Ἶριν προὔπεμψαν ἐὐκτιμένης ἀπὸ νήσου, 
ἀξέμεν Εἰλείθυιαν, ὑποσχόμεναι μέγαν ὅρμον, 
χρύσεον, ἠλέκτροισιν ἐερμένον, ἐννεάπηχυν' 

ἧστο γὰρ ἐν μεγάροισι Διὸς νεφεληγερέταο. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη: Λητὼ δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ὄμοσσεν'" 

᾽ Ἀ }] Ὁ 7 ΄ ἈΝ “ 
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὀμοσὲέν τε τελεύτησέν τε τὸν ΟρΚΟΨΡ, 

Χ ΝΜ 7 ἧστο γὰρ ἄκρῳ ᾿Ολύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσσιν, 
κα 
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νόσφιν δ᾽ ἤνωγον καλέειν λευκωλένου Ἥρης, 105 

μή μιν ἔπειτ᾽ ἐπέεσσιν ἀποστρέψειεν ἰοῦσαν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ᾽ ἄκουσε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις, 

βῆ ῥα θέειν, ταχέως δὲ διήνυσε πᾶν τὸ μεσηγύ.. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἵκανε θεῶν ἕδος, αἰπὺν ᾽Ὄλυμπον, 

αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ Εἰλείθυιαν ἀπὲκ μεγάροιο θύραζε 110} 

ἐκπροκαλεσσαμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα, 
7 ἥν." ς 5 ῇ, 7 ᾿ Δ ΄ ΜΝ 

πάντα μάλ᾽, ὡς ἐπέτελλον Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι. 

τῇ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἔπειθεν ἐνὶ στήθεσσι φιλοισι" 

βὰν δὲ ποσὶ τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ᾽ ὁμοῖαι. 
ἌΣ ὅν. τς Ἴ » , ἢ 7 

εὖτ᾽ ἐπὶ Δήλου ἔβαινε μογοστόκος Εἰλείθυια, Ὁ 

δὴ τότε τὴν τόκος εἷλε, μενοίνησεν δὲ τεκέσθαι. 

ἀμφὶ δὲ φοίνικι βάλε πήχεε, γοῦνα δ᾽ ἔρεισε 

λειμῶνι μαλακῷ" μείδησε δὲ γαῖ ὑπένερθεν" 

ἐκ δ᾽ ἔθορε πρὸ φόωσδε' θεαὶ δ᾽ ὀλόλυξαν ἅπασαι. 

Ἔνθα σέ, ἤιε Φοῖβε, θεαὶ λόον ὕδατι καλῷ 120 

ἁγνῶς καὶ καθαρῶς, σπάρξαν δ᾽ ἐν φάρεϊ λευκῷ, 

λεπτῷ, νηγατέῳ' περὶ δὲ χρύσεον στρόφον ἧκαν. 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ἀπόλλωνα χρυσάορα θήσωτο μήτηρ, Ν 

ἀλλὰ Θέμις νέκταρ τε και ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 

ἀθανάτοις χείλεσσιν ἐπήρξατο' χαῖρε δὲ Λητὼ, 12 

οὕνεκα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ, Φοῖβε, κατέβρως ἄμβροτον εἶδαρ, 

οὔ σέ γ᾽ ἔπειτ᾽ ἴσχον χρύσεοι στρόφοι ἀσπαίροντα, 

οὐδ᾽ ἔτι δεσμά σ᾽ ἔρυκε, λύοντο δὲ πείρατα πάντα. 

αὐτίκα δ᾽ ἀθανάτῃσι μετηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων' 180 

Εἴη μοι κίθαρίς τε φίλη καὶ καμπύλα τόξα, 

χρήσω δ᾽ ἀνθρώποισι Διὸς νημερτέα βουλήν. 

δῆς εἰπὼν ἐβίβασκεν ἐπὶ χθονὸς εὐρυοδείης 

Φοῖβος ἀκερσεκόμης, ἑκατηβόλος" αἱ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 

θάμβεον ἀθάναται" χρυσῷ δ᾽ ἄρα Δῆλος ἅπασα 18 

ἤνθησ᾽, ὡς ὅτε τι ῥίον οὔρεος ἄνθεσιν ὕλης. 139 

Αὐτὸς δ᾽, ἀργυρότοξε ἄναξ, ἑκατηβόλ, Ἄπολλον, 140 
“ , Ψ «(Γ Ἀ ΄ 2 Ά ’ 

ἄλλοτε μὲν Τ ἐπὶὺ Κύνθου ἐβήσαο παύπαλοεντος, 
ΨΥ, ᾽ Ω Ζ' ἘΠῚ , » ΄ 

ἄλλοτε δ᾽ αὖ νήσους τε καὶ ἀνερᾶς ἠλάσκαζες. 

Ἐς 6 

βεβρίθει, καθορῶσα Διὸς Λητοῦς τε γενέθλην, 186 

γηθοσύνῃ, ὅτι μιν θεὸς εἵλετο οἰκία θέσθαι 

νήσων ἠπείρου τε, φίλησε δὲ κηρόθι μᾶλλον. ν 



Ι, ΕἸΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

πολλοί τοι νηοί τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα" 
πᾶσαι δὲ σκοπιαί τε φίλαι καὶ πρώονες ἄκροι 
΄ »“ ᾽ , 7 δὲ ὦ, ὃ ΄ Ρ 

ὑψηλῶν ὀρέων, ποταμοί θ᾽ ἅλαδε προρέοντες 
“-“ ΄, » ο ἀλλὰ σὺ Δήλῳ, Φοῖβε, μάλιστ᾽ ἐπιτέρπεαι ἦτορ, 

͵ ᾽ ὰ 

ἔνθα τοι ἑλκεχίτωνες ᾿Ιάονες ἠγερέθονται 
“ ΄ 

αὐτοῖς σὺν παίδεσσι καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν. 
»] “Ὁ “Ὁ οἱ δέ σε πυγμαχίῃ τε καὶ ὀρχηθμῷ καὶ ἀοιδῇ 

μνησάμενοι τέρπουσιν, ὅταν στήσωνται ἀγῶνα. 
φαίη κ᾽ ἀθανάτους καὶ ἀγήρως ἔμμεναι αἰεὶ, 
ὃς τότ᾽ ἐπαντιάσει᾽, ὅτ᾽ ᾿Ιάονες ἀθρόοι εἶεν" 

“κ ͵ " ΄ Ζ Ν ἈΝ 

πάντων γάρ κεν ἴδοιτο χάριν, τέρψαιτο δὲ θυμὸν 
ἄνδρας τ᾽ εἰσορόων καλλιζώνους τε γυναῖκας, 
νῆάς τ᾽ ὠκείας ἠδ᾽ αὐτῶν κτήματα πολλά. 

7 “ ο , 3 - πρὸς δὲ, τόδε μέγα θαῦμα, ὅου κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται, 
κοῦραι Δηλιάδες, Ἑκατηβελέταο θεράπναι' 
αἵτ᾽ ἐπεὶ ἂρ πρῶτον μὲν Ἀπόλλων᾽ ὑμνήσωσιν, 
αὗτις δ᾽ αὖ Λητώ τε καὶ Αρτεμιν ἰοχέαιραν 
μνησάμεναι ἀνδρῶν τε παλαιῶν ἠδὲ γυναικῶν 
ὕμνον ἀείδουσιν, θένγουσι δὲ φῦλ᾽ ἀνθρώπων. 
πάντων δ᾽ ἀνθρώπων φωνὰς καὶ κρεμβαλιαστὺν 
μιμεῖσθ᾽ ἴσασιν" φαίη δέ κεν αὐτὸς ἕκαστος 
φθέγγεσθ᾽. οὕτω σφιν καλὴ συνάρηρεν ἀοιδή. 

Ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ἱλήκοι μὲν Ἀπόλλων Ἀρτέμιδι ξὺν, 
χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πᾶσαι" ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθε 
μνήσασθ᾽, ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 
ἐνθάδ᾽ ἀνείρηται ξεῖνος ταλαπείριος ἐλθών' 
ὦ κοῦραι, τίς δ᾽ ὕμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 
ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα; 
ὑμεῖς δ᾽ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθ᾽ εὐφήμως" 
τυφλὸς ἀνὴρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ, 
τοῦ περ καὶ μετόπισθεν ἀριστεύσουσιν ἀοιδαί. 
ἡμεῖς δ ὑμέτερον κλέος οἴσομεν, ὅσσον ἐπ᾽ αἷαν 
ἀνθρώπων στρεφόμεσθα πόλεις εὖ ναιεταώσας" 
οἱ δ᾽ ἐπὶ δὴ πείσονται, ἐπεὶ καὶ ἐτήτυμόν ἐστιν. 
αὐτὰρ ἐγὼν οὐ λήξω ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα 
ὑμνέων ἀργυρότοξον, ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ. 

[Ὦ ἄνα, καὶ Λυκίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν 
καὶ Μίλητον ἔχεις, ἔναλον πόλιν ἱμερόεσσαν, 
αὐτὸς δ᾽ αὖ Δήλοιο περικλύστης μέγ᾽ ἀνάσσεις. 
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ω Ἂκ ἣκ ἢξ ἢξ ω κ 

εἶσι δὲ φορμίζων Λητοῦς ἐρικυδέος υἱὸς 
φόρμιγγι γχλαφυρῇ πρὸς Πυθὼ πετρήεσσαν, 
ἄμβροτα εἵματ᾽ ἔχων τεθυωμένα" τοῖο δὲ φόρμυγξ 
χρυσέου ὑπὸ πλήκτρου καναχὴν ἔχει ἱμερόεσσαν. 
ἔνθεν δὲ πρὸς Ὄλυμπον ἀπὸ χθονὸς, ὥστε νόημα, 
εἶσι Διὸς πρὸς δῶμα θεῶν μεθ᾽ ὁμήγυριν ἄλλων. 
αὐτίκα δ᾽ ἀθανάτοισι μέλει κίθαρις καὶ ἀοιδή" 
Μοῦσαι μέν θ᾽ ἅμα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ 
ὑμνεῦσίν ῥα θεῶν δῶρ᾽ ἄμβροτα ἠδ᾽ ἀνθρώπων 
τλημοσύνας, ὅσ᾽ ἔχοντες ὑπ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι 
ζώουσ᾽ ἀφραδέες καὶ ἀμήχανοι, οὐδὲ δύνανται 
εὑρέμεναι θανάτοιό τ᾽ ἄκος καὶ γήραος ἄλκαρ'᾽ 
αὐτὰρ ἐὐπλόκαμοι Χάριτες καὶ ἐΐὔφρονες ὥραι 
“Αρμονίη θ᾽ Ἥβη τε Διὸς θυγάτηρ τ᾽ Ἀφροδίτη 
ὀρχεῦντ᾽ ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχουσαι" 
τῇσι μὲν οὔτ᾽ αἰσχρὴ μεταμέλπεται οὔτ᾽ ἐλάχεια, 
ἀλλὰ μάλα μεγάλη τε ἰδεῖν καὶ εἶδος ἀγητὴ, 
ἤΑρτεμις ἰοχέαιρα ὁμότροφος Ἀπόλλωνι. 
ἐν δ᾽ αὖ τῇσιν Ἄρης καὶ ἐὔσκοπος ᾿Αργειφόντης 
παίέζουσ᾽ - αὐτὰρ ὁ Φοῖβος Ἀπόλλων ἐγκιθαρίζει, 
καλὰ καὶ ὕψι βιβάς" αἴγλη δέ μιν ἀμφιφαείνει 
μαρμαρυγῆς τε ποδῶν καὶ ἐὐκλώστοιο χιτῶνος. 
οἱ δ᾽ ἐπιτέρπονται θυμὸν μέγαν εἰσορόωντες, 
Λητώ τε χρυσοπλόκαμος καὶ μητίετα Ζεὺς, 
υἷα φίλον παίζοντα μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι. 

Πῶς τ᾽ ἄρ σ᾽ ὑμνήσω πάντως εὔυμνον ἐόντα; 

ἠέ σ᾽ ἐνὶ μνηστῆρσιν ἀείδω καὶ φιλότητι, 
ὅππως μνωόμενος ἔκιες Ἀζανίδα κούρην, 

Ἴσχυ᾽ ἅμ᾽ ἀντιθέῳ, ᾿Ελατιονίδῃ εὐΐππω; 
ἢ ὡς Φόρβαντα Τριόπεω γένος, ἢ Ἀμάρυνθον; 

ἢ ἅμα Λευκίππῳ καὶ Λευκίπποιο δάμαρτι 
2 ἢ Ἐξ 3 ω ἕω Ω 

ἈΝ « Φ᾿Ψ' » Ἁ 

πεζὸς, ὁ δ᾽ ἵπποισιν; οὐ μὴν 
Ω ἢ ἕω ἕω Ἐ ἢ ΕΣ 

ἢ ὡς τὸ πρῶτον χρηστήριον ἀνθρώποισι 
ζητεύων κατὰ γαῖαν ἔβης, ἑκατηβόλ᾽ Ἄπολλον; 

Πιερίην μὲν πρῶτον ἀπ᾽ Οὐλύμποιο κατῆλθες" 

Λάκμον τ᾽ Ἠμαθίην τε παρέστιχες ἠδ᾽ ᾿Ενιῆνας, 
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καὶ διὰ Περραιβούς" τάχα δ᾽ εἰς ᾿Ιαωλκὸν ἵκανες, 
Κηναίου τ᾽ ἐπέβης ναυσικλειτῆς Εὐβοίης. 
στῆς δ᾽ ἐπὶ Ληλάντῳ πεδίῳ" τό τοι οὐχ ἅδε θυμῷ 250 
τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα. 
ἔνθεν δ᾽ Εὔριπον διαβὰς, ἑκατηβόλ᾽ Ἄπολλον, 
βῆς ἄν᾽ ὄρος ζάθεον χλωρόν" τάχα δ᾽ ἵξες ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ἐς Μυκαλησσὸν ἰὼν καὶ Τευμησσὸν λεχεποίην. 
Θήβης δ᾽ εἰσαφίκανες ἕδος καταειμένον ὕλῃ" φϑῦ 
οὐ γάρ τώ τις ἔναιε βροτῶν ἱερῇ ἐνὶ Θήβῃ, 
οὐδ᾽ ἄρα πω τότε γ᾽ ἦσαν ἀταρπιτοὶ οὐδὲ κέλευθοι 
Θήβης ἂμ πεδίον πυρηφόρον, ἀλλ᾽ ἔχεν ὕλη. 
ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἑκατηβόλ᾽ Ἄπολλον, 
Ὄγχηστον δ᾽ ἵξες, Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος" 230 
ἔνθα νεοδμὴς πῶλος ἀναπνέει ἀχθόμενός πε 
ἕλκων ἅρματα καλά" χαμαὶ δ᾽ ἐλατὴρ ἐἰδαν τς περ 
ἐκ δίφροιο θορὼν ὁδὸν ἔρχεται" οἱ δὲ τέως μὲν 
κείν᾽ ὄχεα κροτέουσιν ἀνακτορίην ἀφιέντες. 
εἰ δέ κεν ἅρματ᾽ ἄγωσιν ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι, 98 
ἵππους μὲν κομέουσι, τὰ δὲ κλίναντες ἐῶσιν" 
ὡς γὰρ τὰ πρώτισθ᾽ ὁσίη γένεθ᾽" οἱ δὲ ἄνακτι 
εὔχονται, δίφρον δὲ θεοῦ τότε μοῖρα φυλάσσει. 
[ ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἐκατηβόλ᾽ Ἄπολλον." 

Κηφισσὸν δ᾽ ἄρ’ ἔπειτα κιχήσαο καλλιρέεθρον, 940 
ὅστε Λιλαίηθεν προχέει καλλίρροον ὕδωρ. 
τὸν διαβὰς, “Ἑκάεργε, καὶ ’Ωκαλέην πολύττυργον] 

ἔνθεν ἄρ᾽ εἰς Ἁλίαρτον ἀφίκεο ποιήεντα. 
᾿βῆς δ᾽ ἐπὶ Τελφούσης" τόθι τοι ἅδε χῶρος ἀπήμων 
τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα" ο(5 
στῆς δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπες" 

᾿ς Τελφοῦσ᾽, ἐνθάδε δὴ φρονέω περικαλλέα νηὸν 
ἀνθρώπων τεῦξαι χρηρτήριον, οἵτε μοι αἰεὶ 
᾿ ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας, 
ἠμὲν ὅσοι Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσιν, 950 

᾿ ἠδ᾽ ὅσοι Εὐρώπην τε καὶ ἀμφιρύτας κατὰ νήσους, 
᾿ χρησόμενοι" τοῖσιν δέ τ’ ἐγὼ νημερτέα βουλὴν 
πᾶσι θεμιστεύοιμι χρέων ἐνὶ πίονι νηῷ. 
᾿ Ὡςς εὐπὼν διέθηκε θεμείλια Φοῖβος Ἀπόλλων 
εὐρέα καὶ μάλα μακρὰ διηνεκές" ἡ δ᾽ ἐσιδοῦσα οὔῦ 
Τελφοῦσα κραδίην ἐχολώσατο εἶπέ τε μῦθον" 
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Φοῖβε ἄναξ ἑκάεργε, ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω; 

ἐνθάδ᾽ ἐπεὶ φρονέεις τεῦξαι περικαλλέα νηὸν, 

ἔμμεναι ἀνθρώποις χρηστήριον, οἵτε του αἰεὶ 

ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας. 

ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι, 

πημανέει σ᾽ αἰεὶ κτύπος ἵππων ὠκειάων, 

ἀρδόμενοί τ᾽ οὐρῆες ἐμῶν ἱερῶν ἀπὸ πηγέων" 

ἔνθά τις ἀνθρώπων βουλήσεται εἰσοράασθαι 

ἅρματά τ᾽ εὐποίητα καὶ ὠκυπόδων κτύπον ἵππων, 

ἢ νηόν τε μέγαν καὶ κτήματα πόλλ᾽ ἐνεόντα. 

ἀλλ᾽ εἰ δή τι πίθοιο, σὺ δὲ κρείσσων καὶ ἀρείων 

ἐσσὶ, ἄναξ, ἐμέθεν, σεῦ δὲ σθένος ἐστὶ μέγιστον, 

ἐν Κρίσσῃ ποίησαι ὑπὸ πτυχὶ Παρνησοῖο. 

ἔνθ᾽ οὔθ᾽ ἅρματα καλὰ δονήσεται, οὔτε τοι ἵππων 

ὠκυπόδων κτύπος ἔσται ἐύΐδμητον περὶ βωμόν. 

ἀλλ᾽ ἀκέων προσάγοιεν ᾿Ἰηπαιήονι δῶρα 

ἀνθρώπων κλυτὰ φῦλα" σὺ δὲ φρένας ἀμφυγεγηθὼς 

δέξαι ἱερὰ καλὰ περικτιόνων ἀνθρώπων. 
, ως εἰποῦσ᾽ Ἑ κάτου πέπιθε φρένας, ὄφρα οἵ αὐτῇ 

Τελφούσῃ κλέος εἴη ἐπὶ χθονὶ, μηδ᾽ Ἕκάτοιο. 

ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἑκατηβόλ᾽ Ἄπολλον" 

ἵξες δ᾽ ἐς Φλεγύων ἀνδρῶν πόλιν ὑβριστάων, 

οἱ Διὸς οὐκ ἀλέγοντες ἐπὶ χθονὶ ναιετάασκον 

ἐν καλῇ βήσσῃ Κηφισίδος ἐγγύθι λίμνης. 

ἔνθεν καρπαλίμως προσέβης πρὸς δειράδα θείων" 

ὕκεο δ᾽ ἐς Κρίσην ὑπὸ Παρνησὸν νιφόεντα, 

κνημὸν πρὸς Ζέφυρον τετραμμένον, αὐτὰρ ὕπερθεν 

πέτρη ἐπικρέμαται, κοίλη δ᾽ ὑποδέδρομε βῆσσα, 

τρηχεῖ" ἔνθα ἄναξ τεκμήρατο Φοῖβος Ἀπόλλων 

νηὸν ποιήσασθαι ἐπήρατον εἰπέ τε μῦθον' 

Ἐνθάδε δὴ φρονέω τεύξειν περικαλλέα νηὸν, 

ἔμμεναι ἀνθρώποις χρηστήριον, οἵτέ μοι αἰεὶ 

ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας, 

ἠμὲν ὅσοι Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσιν, 

ἠδ᾽ ὅσοι Εὐρώπην τε καὶ ἀμφιρύτας κατὰ νήσους, 

χρησόμενοι" τοῖσιν δ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ νημερτέα βουλὴν 

πᾶσι θεμιστεύοιμι χρέων ἐνὶ πίονι νηῷ. 

δῷς εἰπὼν διέθηκε θεμείλια Φοῖβος Ἀπόλλων 

εὐρέα καὶ μάλα μακρὰ διηνεκές" αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς 
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λάϊνον οὐδὸν ἔθηκε Τροφώνιος ἠδ᾽ Ἀγαμήδης, 
υἱέες ᾿Βργίνου, φίλοι ἀθανάτοισι θεοῖσιν' 
ἀμφὶ δὲ γηὸν ἔνασσαν ἀθέσφατα φῦλ᾽ ἀνθρώπων 
ξεστοῖσιν λάεσσιν, ἀοίδιμον ἔμμεναι αἰεί. 

᾿ ἀγχοῦ δὲ κρήνη καλλίρρσος, ἔνθα δράκαιναν 200 
κτεῖνεν ἄναξ, Διὸς υἱὸς, ἀπὸ κρατεροῖο βιοῖο, 
ζατρεφέα, μεγάλην, τέρας ἄγριον, ἣ κακὰ πολλὰ 
ἀνθρώπους ἔρδεσκεν ἐπὶ χθονὶ, πολλὰ μὲν αὐτοὺς, 
πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδ᾽, ἐπεὶ πέλε πῆμα δαφοινόν. 
[καί ποτε δεξαμένη χρυσαθρόνου ἔτρεφεν Ηρης 80ὅ 
δεινόν ν" ἀ γαλέον τε Τυῴφάονα, πῆμα βροτοῖσιν" 
ὅν ποτ᾽ ἄρ᾽ “Ἥρη ἔτικτε χολωσαμένη Διΐ πατρὶ, 
εὖτ᾽ ἄρα δὴ Κρονίδης ἐρικυδέα γείνατ᾽ Αθήνην 
ἐκ κορυφῆς" ἡ δ᾽ αἶψα χολώσατο πότνια Ἥρη, 
ἠδὲ καὶ ἀγρομένοισι μετ ἀθανάτοισιν ἐ ἔειπε" 810 

Κέκλυτέ μευ, πάντες τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι, 
ὡς ἔμ᾽ ἀτιμάζειν ἐ ἄρχει νεφεληγερέτα Ζεὺς 
πρῶτος, ἐπεί μ᾽ “ἄλοχον ποιήσατο κέδν᾽ εἰδυῖαν" 
καὶ νῦν νόσφιν ἐμεῖο τέκε γλαυκῶπιν Ἀθήνην, 
ἣ πᾶσιν μακάρεσσι μεταπρέπει ἀθανάτοισιν' 815 
αὐτὰρ ὅγ᾽ ἢπεδανὸς γέγονεν μετὰ πᾶσι θεοῖσι 
παῖς ἐμὸς “Ἥφαιστος, ῥικνὸς πόδας, ὃν τέκον αὐτή" 

ἢ- Ἐξ Ε Ἀς 3: Ἂ ω 

ῥίψ᾽ ἀνὰ χερσὶν ἑλοῦσα καὶ ἔμβαλον εὐρέϊ πόντῳ" 
ἀλλά Νηρῆος “θυγάτηρ Θέτις ἀργυρόπεζα 
δέξατο καὶ μετὰ ἧσι κασυιγνήτῃσι κόμισσεν. 8320 
ὡς ὄφελ᾽ ἄλλο θεοῖσι χαρίξεσθαι μακάρεσσι. 
σχέτλιε, ποικιλομῆτα, τί νῦν ἔτι μήσεαι ἄλλο; 
πῶς ἔτλης οἷος τεκέειν γλαυκώπιδ᾽ ᾿Αθήνην; 
οὐκ ἂν ἐγὼ τεκόμην; καὶ σὴ κεκλημένη ἔμπης 
ἣν ἄρ᾽ ἐν ἀθανάτοισιν, οἵ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι. 8326 
φράξεο νῦν, μή τοί τι κακὸν μητίσομ᾽ ὀπίσσω. 
καὶ νῦν μέντοι ἐγὼ τεχνήσομαι, ὥς κε γένηται 
παῖς ἐμοὶ, ὅς κε θεοῖσι μεταπρέποι ἀθανάτοισιν, 
οὔτε οὸν αἰσχύνασ᾽ ἱερὸν λέχος οὔτ᾽ ἐμὸν αὐτῆς. 
οὐδέ τοι εἰς εὐνὴν πωλήσομαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ σεῖο 
τηλόθεν οὖσα θεοῖσι μετέσσομαι ἀθανάτοισιν. 880 
Ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπονόσφι θεῶν κίε χωομένη κῆρ. 

αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἠρᾶτο βοῶπις πότνια Ἥρη, 
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Ὰ “ 3.0 δ , 3, ͵ “ 

χειρὶ καταπρηνεῖ δ᾽ ἔλασε χθόνα καὶ φάτο μῦθον' 
Κέκλυτε νῦν μοι, Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν, 

Τιτῆνές τε θεοὶ, τοὶ ὑπὸ χθονὶ ναιετάοντες 3530 

Τάρταρον ἀμφὶ μέγαν, τῶν ἔξ ἄνδρες τε θεοί τε" 
» Χ “ ΄ὔ , “ 

αὐτὰρ νῦν μευ πάντες ἀκούσατε καὶ δότε παῖδα 
ῇ Ἁ “ “ ᾿] , ! νόσφι Διὸς, μηδέν τι βίην ἐπιδευέα κείνου" 

᾽ Β΄ Ὁ ῇ " Ὁ“ 4 » ͵ 4 

ἀλλ᾽ ὅγε φέρτερος εἴη, ὅσον Κρόνου εὐρύοπα Ζεύς. 
Ἃςς ἄρα φωνήσασ᾽ ἵμασε χθόνα χειρὶ παχείῆ" 8410 

κινήθη δ᾽ ἄρα Γαῖα φερέσβιος" ἡ δ᾽ ἐσιδοῦσα 
τέρπετο ὃν κατὰ θυμόν" ὀΐετο γὰρ τελέεσθαι. 
ἐκ τούτου δὴ ἔπειτα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν 

Γ 

οὔτε πότ᾽ εἰς εὐνὴν Διὸς ἤλυθε μητιόεντος, 
ΕΣ κ΄ Ἢ » “ ᾽ ς Ν , ῳ 

οὔτε πότ᾽ εἰς θῶκον πολυδαίδαλον, ὡς τὸ πάρος περ, 84 
τα ΤΠ ρι, Ὁ ῃ Ἁ 7 ΄ 

Γαὐτῷ ἐφεζομένη πυκινὰς φραζέσκετο βουλάς} 
ἀλλ᾽ ἥγ᾽ ἐν νηοῖσι πολυλλίστοισι μένουσα 

- “ , 

τέρπετο οἷς ἱεροῖσι βοῶπις πότνια “Ἡρη. 
᾿ 3 Ἂν Ἁ Ψ Ἀ "4 2 ον 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο 
ΕΒ. , Υ͂ ΠΊΩΝ 4 ν᾿ 

ἂψ περιτελλομεένου ετεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι, οτβδῦ 

ἡ δ᾽ ἔτεκ᾽ οὔτε θεοῖς ἐναλίγκιον οὔτε βροτοῖσι, 
δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε Τυφάονα, πῆμα βροτοῖσιν. 
αὐτίκα τόνδε λαβοῦσα βοῶπις πότνια Ἡρη 

δῶκεν ἔπειτα φέρουσα κακῷ κακόν" ἡ δ᾽ ὑπέδεκτο. 
τ ᾿ ῃ 7." ἿΝ ἥκχ ᾿ παρε τ , ὅν 

ἣ κακὰ πόλλ᾽ ἔρδεσκε κατὰ κλυτὰ φῦλ᾽ ἀνθρώπων" 85 

ὃς τῇγ᾽ ἀντιάσειε, φέρεσκέ μιν αἴσιμον ἦμαρ, 
πρίν γέ οἱ ἰὸν ἐφῆκεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων 

᾽ , [ο 

καρτερόν' ἡ δ᾽ ὀδύνῃσιν ἐρεχθομένη χαλεπῇσι, 
- , , “-“ 

κεῖτο μέγ᾽ ἀσθμαίνουσα κυλινδομένη κατὰ χῶρον. 
΄ » ἐν 

θεσπεσίη δ᾽ ἐνοπὴ γένετ᾽ ἄσπετος" ἡ δὲ καθ᾽ ὕλην 3600 
Ν ιν ἘΣ. π ῊΝ « ͵ -“» Ἀ . 

πυκνὰ μάλ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο, λεῖπε δὲ θυμὸν 
7ὔ 2 ε - 

φοινὸν ἀποπνείουσ᾽ " ὁ δ᾽ ἐπηύξατο Φοῖβος Ἀπόλλων" 

ἜἘνταυθοϊῖ νῦν πύθευ ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρῃ" 
οὐδὲ σύγε ζώουσα κακὸν δήλημα βροτοῖσιν 

« Ι͂ 

ἔσσεαι, οἱ γαίης πολυφόρβου καρπὸν ἔδοντες 86 
΄ 

ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας" 
᾽ , , - ῇ [4] » Ἁ 

οὐδέ τί τοι θάνατόν γε δυσηλεγέ᾽ οὔτε Τυφωεὺς 
ἀρκέσει οὔτε Χίμαιρα δυσώνυμος, ἀλλὰ σέ γ᾽ αὐτοῦ 

΄ “ Ἀ ᾽ 

πύσει Γαῖα μέλαινα καὶ ἠλέκτωρ ὙὝπερίων. 
ἃ χὰ ὁ ͵ ᾿ς Ν Η , " 7 
Ὡς φάτ᾽ ἐπευχόμενος" τὴν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε. 

τὴν δ᾽ αὐτοῦ κατέπυσ᾽ ἱερὸν μένος ᾿Πελίοιο,. 871. 
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ἐξ οὗ νῦν Πυθὼ κικλήσκεται: οἱ δὲ ἄνακτα 
Ξ 

“Ὁ Πύθιον καλέουσιν ἐπώνυμον, οὕνεκα κεῖθι 
᾽» “ “ , ῇ 2 , ᾽ 7 αὕτου πύσε πέλωρ μένος ὀξέος ᾿Ηελίοιο. 

Γ 
“ Καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἔγνω ἧσιν ἐπὶ φρεσὶ Φοῖβος Ἀπόλλων, 

“ Ν οὕνεκά μιν κρήνη καλλίρροος ἐξαπάφησε' 876 “ π΄ κΑ“. ͵ , Φ 3. 0΄ βῆ δ᾽ ἐπὶ Τελφούσῃ κεχολωμένος, αἶψα δ᾽ ἵκανε" 
στῆ δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε" 

Τελφοῦσ᾽, οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλες ἐμὸν νόον ἐξαπαφοῦσα 
χῶρον ἔχουσ᾽ ἐρατὸν προρέειν καλλίρροον ὕδωρ. 880 
ἐνθάδε δὴ καὶ ἐμὸν κλέος ἔσσεται, οὐδὲ σὸν οἴης. 3 ἈΝ σοὺ ως " δ) Ἂν ᾽ ᾿ Η καὶ ἐπὶ ῥίον ὦσεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων 
πετραίῃς προχοῇσιν, ἀπέκρυψεν δὲ ῥέεθρα, 
καὶ βωμὸν ποιήσατ᾽ ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι, 
» ΄ ζ , ν᾿, Φ' Ψ ἄγχι μάλα κρήνης καλλιρρόου" ἔνθα δ᾽ ἄνακτι 885 
πάντες ἐπίκλησιν Τελφουσίῳ εὐχετόωνται, 
οὕνεκα Τελφούσης ἱερῆς ἤσχυνε ῥέεθρα. 

Καὶ τότε δὴ κατὰ θυμὸν ἐφράζετο Φοῖβος Ἀπόλλων, 
οὕστινας ἀνθρώπους ὀργίονας εἰσαγάγοιτο, 
οἱ θεραπεύσονται Πυθοῖ ἔνι πετρηέσσῃ 890 
ἱερά τε ῥέξουσι καὶ ἀγγελέουσι θέμιστας 
Φοίβου Ἀπόλλωνος χρυσαόρου, ὅττι κεν εἴπῃ 
χρείων ἐκ δάφνης γυάλων ὕπο Παρνησοῖο. 
ταῦτ᾽ ἄρα ὁρμαίνων ἐνόησ᾽ ἐπὶ οἴνοπι πόντῳ 

»" 7 » ».κ Μ , Ὁ} ΄ νῆα θοήν" ἐν δ᾽ ἄνδρες ἔσαν πολέες τε καὶ ἐσθλοί. 5305 
Κρῆτες ἀπὸ Κνωσοῦ Μινωίου, οἵ ῥα τ᾽ ἄνακτι 

ξ ἢἘ ὴἢξ ἕω ἢ ἘῈ 3 
ς Ν ϑ' ἂς κ ᾿ , ᾿ οἱ μὲν ἐπὶ πρῆξιν καὶ χρήματα νηὶ μελαίνῃ 

Ε ΄, ΕΣ ΄ὔ , 3. ΠΝ , ἐς Πύλον ἡμαθόεντα Πυληγενέας τ᾽ ἀνθρώπους 
» ᾽ Ἁ ς “Ὁ: 7 - .] ΄ ἔπλεον" αὐτὰρ ὁ τοῖσι συνήντετο Φοῖβος Ἀπόλλων" 
ἐν πόντῳ δ᾽ ἐπόρουσε δέμας δελφῖνι ἐοικὼς 400 
νηὶ θοῇ, καὶ κεῖτο πέλωρ μέγα τε δεινόν τε' 

᾽ ΄ τῶν δ᾽ οὔτις κατὰ θυμὸν ἐπεφράσατ᾽ οὐδ᾽ ἐνόησε" 
ἢ ἢῈ ἢξ ὴξ 1 3ὲ ει 

’ β....» 7ὔ ’ ἈΝ ᾽ » πάντοθ᾽ ἀνασσείασκε, τίνασσε δὲ νήια δοῦρα. 
οἱ δ᾽ ἀκέων ἐνὶ νηὶ καθείατο δειμαίνοντες" 

»Ον “ ΘΔ ι δ , ᾽ ᾿ “ , οὐδ᾽ οἵ γ᾽ ὅπλ᾽ ἔλυον κοίλην ἀνὰ νῆα μέλαιναν, 40 
οὐδ᾽ ἕλκον λαῖφος νηὸς κνανοπρώροιο, 
ἀλλ᾽ ὡς τὰ πρώτιστω κατεστήσαντο βοεῦσιν, 

ὡς ἔπλεον" κραιπνὸς δὲ Νότος κατόπισθεν ἔπειγε 
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[ο ᾽ “ Ν ! ΄ 

νῆα θοήν' πρῶτον δὲ παρημείβοντο Μάλειαν, 

πὰρ δὲ Λακωνίδα γαῖαν “Ελός τ΄, ἔφαλον πτολίεθρον, 
“ 

» 

ἷξον καὶ χῶρον τερψιμβρότου Ηελώοιο, 411 

Ταίναρον, ἔνθα τε μῆλα βαθύτριχα βόσκεται αἰεὶ 
Ψ] -“ 

Ἠελίοιο ἄνακτος, ἔχει δ᾽ ἐπιτερπέα χῶρον. 
« Ν δ ὼν ᾿. δ᾽ -“" “ 950. 59 Ἷ 

οἱ μὲν ἄρ᾽ ἔνθ᾽ ἔθελον νῆα σχεῖν ἠδ᾽ ἀποβάντες 

φράσσασθαι μέγα θαῦμα καὶ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι, «τὸ. 

εἶ μενέει νηὸς γλαφυρῆς δαπέδοισι πέλωρον, 
Ἃ ᾽ 3 3, δ΄ .Ν 5 ᾽ εἶ 

ἢ εἰς οἷδμ᾽ ἅλιον πολυΐχθυον αὖθις ὀρούσει. 

ἀλλ᾽ οὐ πηδαλίοισιν ἐπείθετο νηῦς εὐεργὴς, 

ἀλλὰ παρὲκ Πελοπόννησον πίειραν ἑκοῦσα 
ΑΝ. ΄’ “  ᾿Κ ς Ἂ ᾿] ῇ 

ἤν ὁδόν" πνοιῇ δὲ ἄναξ ἑκάεργος Απόλλων 420 
ε 5 ᾿] ς Χ Ἵ Ἷ 

ῥηιδίως ἴθυν᾽" ἡ δὲ πρησσουσα κέλευθον 
ὺ ͵΄ Ω νι 2 7 ᾽ Ν᾿ 

Ἀρήνην ἵκανε καὶ Ἄργυφεην ἐρατεινὴν, 
᾿ 7 ᾽ “ Ὦ ν 2.᾿ Ψ, 

καὶ Θρύον, ᾿Αλφειοῖο πόρον, καὶ εὐκτυτον Αὐπυ ᾿ 
Ν ΄, ᾽ Ἷ ͵ 5 9 , ἢ 

καὶ Πύλον ἠἡμαθόεντα ᾿Πυληγενέας τ ἀνθρώπους. | 
“ 

, 

βῆ δὲ παρὰ Κρουνοὺς καὶ Χαλκίδα καὶ παρὰ Δύμην, 43 
» Χ ΜΝ “- [τή ,, "] , μ, 

ἠδὲ παρ᾽ Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Επειοί. ΐ 

εὖτε Φερὰς ἐπέβαλλεν, ἀγαλλομένη Διὸς οὔρῳ, ἵ 
, ς Ν ῇ . 77 ιν Σ Ὰ Α͂ 

καί σφιν ὑπὲκ νεφέων ᾿Ιθάκης τ ρος αὐπν πέφαντο, 

Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πελοπόννησον παρενίσσετο πᾶσαν, 480 

καὶ δὴ ἐπὶ Κρίσης τάχ᾽ ἐφαίνετο κόλπος ἀπείρων, 

ὅστε διὲκ Πελοπόννησον πίειραν ἐέργει" 
ΩΝ » ἉΨ ῇ, ΄' " , » Μ 

ἦΧλθ᾽ ἄνεμος Ζέφυρος μέγας, αἴθριος, ἐκ Διὸς αἴσης, 

λάβρος ἐπαιγίζων ἐξ αἰθέρος, ὄφρα τάχιστα : 

νηῦς ἀνύσειε θέουσα θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ. 435. 

ἄψορροι δὴ ἔπειτα πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε 

ἔπλεον" ἡγεμόνευε δ᾽ ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων" 
: ον ; ᾽ ῃ . , 

ἴξον δ᾽ ἐς Κρίσην εὐδείελον, ἀμπέλοεσσαν, 

ἐς λιμέν᾽" ἡ δ᾽ ἀμάθοισιν ἐχρίμψατο ποντοπόρος νηῦς. 

ἔνθ᾽ ἐκ νηὸς ὄρουσεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων, 440 

ἀστέρι εἰδόμενος μέσῳ ἤματι" τοῦ δ᾽ ἀπὸ πολλαὶ 

σπινθαρίδες πωτῶντο, σέλας δ᾽ εἰς οὐρανὸν ἵκεν" 

ἐς δ᾽ ἄδυτον κατέδυσε διὰ τρυπόδων ἐρυτίμων. 
" -ἶὴς φ ς δι... Δ» ὔ ν - 

ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὅγε φλογ ἔδαιε πιφαυσκόμενος τὰ ἃ κῆλα" 
“ ᾿Ὶ Ι , , ον ΩΝ -“ 

πᾶσαν δὲ Κρίσην κάτεχεν σέλας" αὖ δ᾽ ὀλόλυξαν 44 

Κρισαίων ἄλοχοι καλλίξζωνοί τε θύγατρες 

Φοίβου ὑπὸ ῥιπῆς" μέγα γὰο δέος εἷλεν ἕκαστον. 

Ἔρττε Σράμρχς ἐσεῥιδιλιύν δ, ὅν ὡδὶ σρνδ"»ν οι χνα ὡοϑ, 



1. ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 87 
" Ἂ “ ἔνθεν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ νῆα νόημ᾽ ὡς ἄχτο πέτεσθαι, 3 , “ “ ἄνέρε εἰδόμενος αἰζηῷ τε κρατερῷ τε, 
πρωθήβῃ, χαίτῃς εἰλυμένος εὐρέας ὦμους- 450 ΄ καὶ σῴφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" Φ “" γ΄ Ε] ἀπὰς ΄ “2 ς Ἢ ΄ . ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλεῖθ υγρὼ κέλευθα; 57 Α “ ΕΥ̓ 7 ᾽ 7 7), τί κατὼ πρῆξιν, ἢ μαψιδίως ἀλάλησθε, 
οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ᾽ ἀλόωνται , 
ψυχὰς παρθέμενοι, κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες; 45 “ 

"» τιφθ᾽ οὕτως ἧσθον τετιηότε, οὐδ᾽ ἐπὶ γαῖαν ᾽ “ 

ἐκβῆτ᾽, οὐδὲ καθ᾽ ὅπλα μελαίνης νηὸς ἔθεσθε; 
“ , Υ̓ , » -“ » , αὕτη μέν γε δίκη πέλει ἀνδρῶν ἀλφηστάων, ε ᾿ ὁππόταν ἐκ πόντοιο ποτὶ χθονὶ νηὶ μελαίνῃ ». 

ἔλθωσιν καμάτῳ ἀδδηκότες, αὐτίκα δέ σφεας 400 
“ , ΄ « “ σίτοιο γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ. 

“Δ ΄ 7 4 Ἂν χὰ ΄ » ὡς φάτο καί σφιν θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἔθηκε. 
τὸν καὶ ἀμειβόμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 

Ξεῖν᾽, ἐπεὶ οὐ μὲν γάρ τι καταθνητοῖσιν ἔοικας, » ὕὔ ᾽ 3 Ἁ ᾽ Ι] ᾽ ὥ' “ οὐ δέμας οὐδὲ φυὴν, ἀλλ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν, 465 
ΕΙ ἣἢξ 3 1 ω 5Ε ΕΩ 

οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν. 
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ" “ - , τίς δῆμος; τίς γαῖα; τίνες βροτοὶ ἐγγεγάασιν; 
ἄλλῃ γὰρ φρονέοντες ἐπεπλέομεν μέγα λαῖτμα, ᾿ , ᾽ Δ » ͵ ΡΝ, »,..54 εἰς Πύλον ἐκ Κρήτης, ἔνθεν γένος εὐχόμεθ᾽ εἶναι" 470 
νῦν δ᾽ ὧδε ξὺν νηὶ κατήλθομεν οὔτι ἑκόντες, ' 
[νόστου ἱέμενοι, ἄλλην ὁδὸν, ἄλλα κέλευθα 4 
» 4 ᾽ , ΣΡ ᾿] 2 ΄ ἀλλά τις ἀθανάτων δεῦρ᾽ ἤγαγεν οὐκ ἐθέλοντας. 

᾿ Τοὺς δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων" 
Ξεῖνοι, τοὶ Κνωσσὸν πολυδένδρεον ἀμφινέμεσθε ,γῇ ᾿ ᾽ 2) ς ͵ 5 » τὸ πρὶν, ἀτὰρ νῦν οὐκ ἔθ᾽ ὑπότροποι αὖθις ἔσεσθε 
ἔς τε πόλιν ἐρατὴν καὶ δώματα καλὰ ἕκαστος, 
ἔς τε φίλας ἀλόχους" ἀλλ᾽ ἐνθάδε πίονα γηὸν 
ἕξετ᾽ ἐμὸν πολλοῖσι τετιμένοι ἀνθρώποισιν. 

3 Ν 3 οκὦ Ἁ Ἁ ᾽ ῇ ᾽ » . εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ Διὸς υἱὸς, Ἀπόλλων ὃ εὔχομαι εἶναι": 450 
᾿] -“ ὑμέας δ᾽ ἤγαγον ἐνθάδ᾽ ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσης, 

οὔτι κακὰ φρονέων, ἀλλ᾽ ἐνθάδε πίονα νηὸν 
ἕξετ᾽ ἐμὸν πᾶσιν μάλα τίμιον ἀνθρώποισι, 
βουλάς τ᾽ ἀθανάτων εἰδήσετε, τῶν ἰότητι 
αἰεὶ τιμήσεσθε διαμπερὲς ἤματα πάντα. 488 

οι 
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ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πείθεσθε τάχιστα" 

ἱστία μὲν πρῶτον κάθετον λύσαντε βοείας, 

γῆα δ᾽ ἔπειτα μέλαιναν ἐπ᾽ ἠπείρου ἐρύσασθε, 

ἐκ δὲ κτήμαθ᾽ ἕλεσθε καὶ ἔντεα νηὸς ἐΐσης, 

καὶ βωμὸν ποιήσατ᾽ ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης" 490 

πῦρ δ᾽ ἐπικαίοντες, ἐπί τ᾽ ἄλφιτα λευκὰ θύοντες, 

εὔχεσθαι δὴ ἔπειτα παριστάμενοι περὶ βωμόν' 

ὡς μὲν ἐγὼ τὸ πρῶτον ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ 

εἰδόμενος δελφῖνι θοῆς ἐπὶ νηὸς ὄρουσα, 

ὡς ἐμοὶ εὔχεσθαι Δελφινίῳ" αὐτὰρ ὁ βωμὸς 49 

οὖς αὐτὸς δέλφιος καὶ ἐπόψιος ἔσσεται αἰεί. 

δειπνῆσαι τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα θοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ, 

καὶ σπεῖσαι μακάρεσσι θεοῖς, οἵ Ὄλυμπον ἔχουσιν. 

αὐτὰρ ἐπὴν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἧσθε, 

ἔρχεσθαί θ' ἅμ᾽ ἐμοὶ καὶ ἰηπαιήον᾽ ἀείδειν, 500 

εἰσόκε χῶρον ἵκησθον, ἵν᾽ ἕξετε πίονα νηόν. 

δῷς ἔφαθ᾽" οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο. 

ἱστία μὲν πρῶτον κάθεσαν, λῦσαν δὲ βοείας, 

ἱστὸν δ᾽ ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες" 

ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης. 50 

ἐκ δ᾽ ἁλὸς ἤπειρόνδε θοὴν ἀνὰ νῆ᾽ ἐρύσαντο 

ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ᾽ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν" 

καὶ βωμὸν ποίησαν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης" 

πῦρ δ᾽ ἐπικαίοντες ἐπί τ᾽ ἄλφιτα λευκὰ θύοντες 

εὔχονθ᾽, ὡς ἐκέλευε, παριστάμενοι περὶ βωμόν. 510 

δόρπον ἔπειθ᾽ εἵλοντο θοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ, 

καὶ σπεῖσαν μακάρεσσι θεοῖς, οἱ Ὄλυμπον ἔχουσιν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

βάν ῥ᾽ ἴμεν: ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων, 

φόρμιγγ᾽ ἐν χείρεσσιν ἔχων, ἐρατὸν κιθαρίζων, 61 

καλὰ καὶ ὕψι βιβάς" οἱ δὲ ῥήσσοντες ἕποντο 

Κρῆτες πρὸς Πυθὼ καὶ ᾿Ιηπαιήον᾽ ἄειδον, 

οἷοί τε Κρητῶν παιήονες, οἷσί τε Μοῦσα 

ἐν στήθεσσιν ἔθηκε θεὰ μελίγηρυν ἀοιδήν. 
΄ τ 

ἄκμητοι δὲ λόφον προσέβαν ποσὶν, αἶψα δ᾽ ἵκοντο ὅξο 

Παρνησὸν καὶ χῶρον ἐπήρατον, ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλον 

οἰκήσειν πολλοῖσι τετιμένοι ἀνθρώποισι" 

δεῖξε δ᾽ ἄγων ἄδυτον ζάθεον καὶ πίονα νηόν. 
΄ ᾽ ᾽ ' Ἀ πυὺν 

, 

τῶν δ᾽ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι" 
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τὸν καὶ ἀνείρομενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" δῦ 
Ὦ ἄν᾽, ἐπειδὴ τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 

ἤγαγες" οὕτω που τῷ σῷ φίλον ἔπλετο θυμῷ' 
πῶς καὶ νῦν βιόμεσθα; τό σε φράζεσθαι ἄνωγμεν. 
εν οὔτε τρυγηφόρος ἥδε γ᾽ ἐπήρατος οὔτ᾽ εὐλείμων, 
ὥστ᾽ ἀπό τ᾽ εὖ ζώειν καὶ ἅμ᾽ ἀνθρώποισιν ὀπηδεῖν. 550 

Τοὺς δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων" 
Νήπιοι ἄνθρωποι, δυστλήμονες, οὗ μελεδῶνας 
βούλεσθ᾽ ἀργαλέους τε πόνους καὶ στείνεα θυμῷ" 
ῥηΐδιον ἔπος ὕμμ᾽ ἐρέω καὶ ἐπὶ φρεσὶ θήσω. 
δεξιτερῇ μάλ᾽ ἕκαστος ἔχων ἐν χειρὶ μάχαιραν, 585 
σφάζειν αἰεὶ μῆλα" τὰ δ᾽ ἄφθονα πάντα παρέσται, 
ὅσσα ἐμοί κ᾽ ἀγάγωσι περικλυτὰ φῦλ᾽ ἀνθρώπων" 
νηὸν δὲ προφύλαχθε, δέδεχθε δὲ φῦλ᾽ ἀνθρώπων, 
ἐνθάδ᾽ ἀγειρομένων καὶ ἐμὴν ἰθύν τε μάλιστα. 
εἰ δέ τε τηὕσιον ἔπος ἔσσεται, ἠέ τι ἔργον, 540 
ὕβρις θ᾽, ἣ θέμις ἐστὶ καταθνητῶν ἀνθρώπων, 
ἄλλοι ἔπειθ᾽ ὑμῖν σημάντορες ἄνδρες ἔσονται, 
τῶν ὑπ᾽ ἀναγκαίῃ δεδμήσεσθ᾽ ἤματα πάντα. 
εἴρηταί τοι πάντα" σὺ δὲ φρεσὶ σῇσι φύλαξαι. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς καὶ Λητοῦς υἱέ: δ45 
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

ΕἾ, 

ΕΙΣ ἝΡΜΗΝ. 

Ἑρμῆν ὕμνει, Μοῦσα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱὸν, 
Κυλλήνης μεδέοντα καὶ Ἀρκαδίης πολυμήλου, 
ἄγγελον ἀθανάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαῖα, 
νύμφη ἐὐπλόκαμος, Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα, 

᾽ , 7 ᾿Ἶ “ ᾽ [4 }) Ψ αἰδοίη" μακάρων δὲ θεῶν ἠχεύαθ᾽ ὅμιλον, δ 
ἄντρον ἔσω ναίουσα παλίσκιον, ἔνθα Κρονίων 
νύμφῃ ἐὐπλοκάμῳ μισγέσκετο νυκτὸς ἀμολγῴ, 
ὄφρα κατὰ γλυκὺς ὕπνος ἔχοι λευκώλενον Ἥρην, 
λήθων ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ᾽ ἀνθρώπους. 
» » στ Ν ,ὔ Ἁ , ᾿] “ ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μεγάλοιο Διὸς νόος ἐξετελεῖτο, 10 - π; ͵ ᾿ Ἁ » “Ὁ » ͵ [τῇ δ᾽ ἤδη δέκατος μεὶς οὐρανῷ ἐστήρικτο, 
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εἴς τε “φόως ἄγαγεν, ἀρίσημά τε ἔργα τέτυκτο Ἴ 
καὶ τότ᾽ ἐγείνατο παῖδα πολύτροπον, αἱμυλομήτην, 
ληϊστῆρ᾽, ἐλατῆρα βοῶν, ἡγήτορ᾽ ὀνείρων, 
νυκτὸς ὀπωπητῆρα, πυλὴη όκον, ὃς τάχ ἔμελλεν. 

ἀμφανέειν κλυτὰ “ἔργα μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 
[ἠῴος γεγονὼς μέσῳ ἤματι ἐγκυθάριξεν, 
ἑσπέριος βοῦς κλέψεν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος, 
τετράδι τῇ προτέρῃ, τῇ μεν τέκε πότνια Μαῖα. 
ὃς καὶ, ἐπειδὴ μητρὸς ἀπ᾿ ἀθανάτων θόρε γυίων, 
οὐκέτι δηρὸν ἔ ἔκειτο μένων ἱ ἱερᾷ ἐνὶ λίκνῳ, 
ἀλλ᾽ ὅγ᾽ ἀναΐξας ζήτει βόας Ἀπόλλωνος, 
οὐδὸν ὑπερβαίνων ὑψηρεφέος ἄντροιο. 
ἔνθα χέλυν εὑρὼν, ἐκτήσατο μυρίον ὄλβον' 
ἥ ῥά οἱ ἀντεβόλησεν ἐπ᾽ αὐλείῃσι θύρῃσι, 
βοσκομένη προπάροιθε δόμων ἐριθηλέα ποίην, 
σαῦλα ποσὶν βαίνουσα' Διὸς δ᾽ ἐριούνιος υἱὸς 
ἀθρήσας ἐγέλασσε, καὶ αὐτίκα μῦθον ἔευπε" 

Σύμβολον ἤδη μοι μέγ᾽ ὀνήσιμον" οὐκ ὀνοτάζω. 
χαῖρε, φυὴν ἐρόεσσα, χοροίτυπε, δαιτὸς ἑ ἑταίρη, 
ἀσπασίη προφανεῖσα"' πόθεν τόδε καλὸν ἄθυρμα, 
αἰόλον ὄστρακον, ἐσσὶ, χέλυς ὄρεσι ζώουσα; 
ἀλλ᾽ οἴσω σ᾽ εἰς δῶμα λαβών" ὄφελός. τί μοι ἔσσῃ, 

οὐδ᾽ ἀποτιμήσω" σὺ δέ με πρώτιστον. ὀνήσεις. 
οἴκοι βέλτερον εἶναι ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ θύρῃφιν' 
ἢ γὰρ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἔσσεαι ἔχμα 
ζώουσ᾽" ἢν δὲ θάνῃς, τότε κεν μάλα καλὸν ἀείδοις. 
“ὥς ἃ ἴρ᾽ ρ᾽ ἔφη" καὶ χερσὶν ἅμ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἀείρας, 

ἂψ οξῶ κίε δῶμα φέρων ἐρατεινὸν ἄθυρμα. 
ἔνθ᾽ ἀναπιλήσας γλυφάνῳ πολιοῖο σιδήρου 
αἰῶν᾽ ἐξετόρησεν ὀρεσκῴοιο χελώνης. 
ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ὠκὺ νόημα διὰ στέρνοιο περήσῃ 
ἀνέρος, ὅντε θαμειαὶ ἐπιστρωφῶσι μέριμναι, 
αἱ δέ τε δινηθῶσιν ἀ ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἀμαρυγαὶ, 
ὡς ἅμ᾽ ἔπος τε καὶ ἔργον ἐμήδετο κύδιμος ἡ Βρμῆς. 
τῆξε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέτροισι ταμὼν δόνακας καλάμοιο, 
πειρήνας διὰ γῶτα λιθορρίνοιο χελώνης. 
ἀμφὶ δὲ δέρμα τάνυσσε βοὸς πραπίδεσσιν ἑῇσι, 

{τ- “- , , ΄ ὙΠ. ΓΡΘΩ͂Σ 
Ἑρμῆς τοι πρώτιστα χέλυν τεκτήνατ᾽ ἀοιδόν 
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καὶ πήχεις ἐνέθηκ᾽, ἐπὶ δὲ ζυγὸν ἤραρεν ἀμφοῖν, 
ἑπτὰ δὲ συμφώνους ὀΐων ἐτανύσσατο χορδάς. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ τεῦξε χεροῖν ἐρατεινὸν ἄθυρμα, 

Ἁ “ ᾿] Ἁ Ἁ πλήκτρῳ ἐπειρήτιξε κατὰ μέρος" ἡ δ᾽ ὑπὸ χειρὸς 
᾽ Ἁ Ψ σμερδαλέον κονάβησε" θεὸς δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄειδεν 

ἐξ αὐτοσχεδίης πειρώμενος, ἠύτε κοῦροι 
ς Ἁ ’ , ἡθηταὶ θαλίῃσι παραιβόλα κερτομέουσιν, 
ἀμφὶ Δία Κρονίδην καὶ Μαιάδα καλλιπέδιλον, 
ὡς πάρος ὠρίζεσκον ἑταιρείῃ φιλότητι, 
εν ἥν τ᾽ αὐτοῦ γενεὴν ὀνομακλυτὸν ὀνομάζων" 
ἀμφιπόλους τε γέραιρε καὶ ἀγλαὰ δώματα νύμφης, 
καὶ τρίποδας κατὰ οἶκον ἐπηετανούς τε λέβητας. 

᾿ Χ Χ 5 " Ὰ Ἃ Ν " , καὶ τὼ μὲν οὖν ἤειδε, τὰ δὲ φρεσὶν ἄλλα μενοίνα. 
καὶ τὴν μὲν κατέθηκε φέρων ἱερῷ ἐνὶ λίκνῳ 
φόρμιγγα γχαφυρήν" ὁ δ᾽ ἄρα κρειῶν ἐρατίξων 
ἄλτο κατὰ σκοπιὴν εὐώδεος ἐκ μεγάροιο, 
ς , , Ἄν οἷ παιὰν Ν ΄ Ἂ ὁρμαίνων δόλον αἰπὺν ἐνὶ φρεσὶν, οἷά τε φῶτες 
φηληταὶ διέπουσι μελαίνης νυκτὸς ἐν ὥρῃ. 

᾽ , Ἁ » ἈἉ Ἃ » , Ἠέλιος μὲν ἔδυνε κατὰ χθονὸς ᾿Ωκεανόνδε 
αὐτοῖσίν θ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν" αὐτὰρ ἄρ᾽ Ἑρμῆς 
Πιερίης ἀφίκανε θέων ὄρεα σκιόεντα, 
ἔνθα θεῶν μακάρων βόες ἄμβροτοι αὖλιν ἔχεσκον, 
βοσκόμεναι λειμῶνας ἀκηρασίους, ἐρατεινούς. 
τῶν τότε Μαιάδος υἱὸς, ἐὔσκοπος Ἀργειφόντης, 
πεντήκοντ᾽ ἀγέλης ἀπετάμνετο βοῦς ἐριμύκους. 

7 » ν ᾿ 4 -“ πλανοδίας δ᾽ ἤλαυνε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον, 
ἔχνι᾽ ἀποστρέψας" δολίης δ᾽ οὐ λήθετο τέχνης. 
σάνδαλα δ᾽ εὖτ᾽ ἔρριψεν ἐπὶ ψαμάθοις ἁλίησιν, ᾽ 

« ἄφραστ᾽ ἠδ᾽ ἀνόητα διέπλεκε θαυματὰ ἔργα, 
συμμίσγων μυρίκας καὶ μυρσινοειδέας ὄξους. 
τῶν τότε συνδήσας νεοθηλέος ἄγκαλον ὕλης, 

᾽ , ς Ν Ν 5 7 7 Ν εὐλαβέως ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο σάνδαλα κοῦφα, 
αὐτοῖσιν πετάλοισι, [τὰ κύδιμος Ἀργειφόντης 
ἔσπασε Πιερίηθεν] ὁδοιπορίην ἀλεείνων, 
εν οἷά τ᾽ ἐπειγόμενος δολιχὴν ὁδὸν, αὐτοπρεπὴς ὥς. ε“Ν Ν ͵ 5» ΄ Ἷ ) “ » Ἁ τὸν δὲ γέρων ἐνόησε δέμων ἀνθοῦσαν ἀλωὴν, 
» ἤ ; ς Ν , ᾿ψ, ἀντία ποιήσας ὁπλὰς, τὰς πρόσθεν ὄπισθεν, 

᾿ ΖΝ Ἷ ᾿ Ν »»ν ἈΦ Ἂν τὰς δ᾽ ὄπιθεν πρόσθεν" κατὰ δ᾽ ἔμπαλιν αὐτὸς ἔβαινε. 

σι Θ 

δῦ 

Θ0 

δῦ 
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«7 , “᾽ν Ν “ 

ἱέμενον πεδίονδε δι’ ᾿Ογχηστὸν λεχεποίην" 

τὸν πρότερος προσέφη Μαίης ἐρικυδέος υἱός" 

Ὦ γέρον, ὅστε φυτὰ σκάπτεις ἐπικαμπύλος ὦμους, 

ἢ πολυοινήσεις, εὖτ᾽ ἂν τάδε πάντα φέρῃσι. “. 91 

ἣξ ἢ ξι ῶ ἢ ἕῶ ἢξ 

, ᾽ Χ ΡῈ, Ἀ ΗΝ Ἁ Χ Ε} » 

καί τε ἰδὼν μὴ ἰδὼν εἶναι καὶ κωφὸς ἀκούσας, 

. καὶ σιγᾷν, ὅτε μή τι καταβλάπτῃ τὸ σὸν αὐτοῦ. 

Τόσσον φὰς συνέσευε βοῶν ἴφθιμα κάρηνα. 

πολλὰ δ᾽ ὄρη σκιόεντα καὶ αὐλῶνας κελαδεινοὺς δ 
εν ΕΣ Ὶ , 7 “ ς “ 

καὶ πεδί᾽ ἀνθεμόεντα διήλασε κύδιμος “Ἑρμῆς. 

ὀρφναίη δ᾽ ἐπίκουρος ἐπαύετο δαιμονίη νὺξ, 

ἡ πλείων, τάχα δ᾽ ὄρθρος ἐγίγνετο δημιοεργός" 

τῆμος ἐπ᾽ Ἀλφειὸν ποταμὸν Διὸς ἄλκιμος υἱὸς 101 

Φοίβου Ἀπόλλωνος βοῦς ἤλασεν εὐρυμετώπους. 
2 “ » ἂν ᾽ ᾽ » ς ῇ, 

ἀκμῆτες δ᾽ ἵκανον ἐπ᾽ αὔλιον ὑψιμέλαθρον, 

“καὶ ληνοὺς προπάροιθεν ἀριπρεπέος λειμῶνος. 
", Ἂ..5..5 Ἀ ΠῚ ΄ ᾿ ΄ - βροῦν, 

ἔνθ᾽ ἐπεὶ εὖ βοτάνης ἐπεφόρβει βοῦς ἐριμύκους, 105 

καὶ τὰς μὲν συνέλασσεν ἐς αὔλιον. .. ἀθρόας οὔσας, 

λωτὸν ἐρεπτομένας ἠδ᾽ ἑρσήεντα κύπειρον" 
Ἂ -' Ὁ , , Ἁ Ν πε π ͵ 4 

σὺν δ᾽ ἐφόρει ξύλα πολλά, πυρὸς δ᾽ ἐπεμαίετο τέχνην" 

δάφνης ἀγλαὸν ὄζον ἑλὼν ἐπέλεψε σιδήρῳ 

ἄρμενον ἐν παλάμῃς" . . ἄμπνυτο δὲ θερμὸς ἀῦτμή" 110 

πολλὰ δὲ κάγκανα κᾶλα κατουδαίῳ ἐνὶ βόθρῳ 112 
μὴ Χ » Γ ᾿] ᾿, ᾿ 3 ἕ Χ 

οὗλα λαβὼν ἐπέθηκεν ἐπηετανά" λάμπετο δὲ φλὸξ 

τηλόσε φῦσαν ἱεῖσα πυρὸς μέγα δαιομένοιο. 
», Χ “ : , ΄ ΄Ν 

ὄφρα δὲ πῦρ ἀνέκαιε βίη κλυτοῦ Ἡφαίστοιο, 115 
Ω Ὁ , [γς “Ὁ Ξε ᾿ 

τόφρα δ᾽ ἐριβρύχους ἕλικας βοῦς εἷλκε θύραζε 
1 

δοιὰς ἄγχι πυρός" --- δύναμις δέ οἱ ἔπλετο πολλή" --- 

ἀμφοτέρας δ᾽ ἐπὶ νῶτα χαμαὶ βάλε φυσιοώσας" 

οὖς ἐγκλίνων δ᾽ ἐκύλινδε, δι’ αἰῶνάς τε τορήσας 

ἔργῳ δ᾽ ἔργον ὄπαζε, ταμὼν κρέα πίονα δημῷ" 120 

ὥπτα δ᾽ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσι πεπαρμένα δουρατέοισι, 
σάρκας ὁμοῦ καὶ νῶτα γεγάσμια καὶ μέλαν αἷμα 
᾽ ᾽ “ “ ΄ 

ἐργμένον ἐν χολάδεσσι" τὰ δ᾽ αὐτοῦ κεῖτ᾽ ἐπὶ χώρης" 

ἘΝ ΠΥ ΌΝΝ τ πο σ-ς.Ὁ ὃ 

ἡ δὲ νέον σκοπιὴν προσεβήσατο δῖα Σελήνη, 

Πάλλαντος θυγάτηρ Μεγαμηδείδαο ἄνακτος, 

Ἑρμῆς τοι πρώτιστα πυρήϊα πῦρ τ᾽ ἀνέδωκε. 111 
Γ 

5 τ Θ 

μευ ον, χες. τι... ,δ,,θ ρον, τζνῆμι,ν ,μἕα;ν, 

τε πῦον ΨΎΨΟΝ Ν 
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ῥινοὺς δ᾽ ἐξετάνυσσε καταστυφέλῳ ἐπὶ πέτρῃ, 
ὡς ἔτι νῦν τὰ μέταζε πολυχρόνιοι πεφύασι, 195 
δηρὸν δὴ μετὰ ταῦτα καὶ ἄκριτον' αὐτὰρ ἔπειτα 
Ἑρμῆς χαρμόφρων εἰρύσατο πίονα ἔργα 
λείῳ. ἐπὶ πλαταμῶνι καὶ ἔσχισε δώδεκα μοίρας 
κληροπαλεῖς" τέλεον δὲ γέρας προσέθηκεν ἑκάστῃ. 
ἔνθ᾽ ὁσίης κρεάων ἠράσσατο κύδιμος Ἑρμῆς: 130 
ὀδμὴ γάρ μιν ἔτειρε καὶ ἀθάνατόν περ ἐόντα 
΄ ΡΥ ᾽ ᾽ 50) « δὲ δ Ν ᾽ ὰ ἡδεῖ" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς οἱ ἐπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ, 
καί τε μάλ᾽ ἱμείροντι, περᾶν ἱερῆς κατὰ δειρῆς. 
7 . . ᾿ ᾽, ᾽ " ε 7 ἀλλὰ τὰ μὲν κατέθηκεν ἐς αὔλιον ὑψιμέλαθρον, 
δημὸν καὶ κρέα πολλά, μετήορα δ᾽ αἶψ’ ἀνάειρε,Ἠ 135 

“ Ἂ Ν 4 Ε] σῆμα νέης φωρῆς" ἐπὶ δὲ ξύλα κάγκαν᾽ ἀγείρας 
οὐλόποδ᾽, οὐλοκάρηνα πυρὸς κατεδάμνατ᾽ ἀὐϊτμῇ. 
αὐτὰρ’ ἐπεί τοι πάντα κατὰ χρέος ἤνυσε δαίμων, 

͵7ὔ Ἀ “ 5 2 Ἕ “ σάνδαλα μὲν προέηκεν ἐς Ἀλφειὸν βαθυδίνην" 
Υ͂ ἀνθρακιὴν δ᾽ ἐμάρανε, κόνιν δ᾽ ἀμάθυνε μέλαιναν. 140 

, ᾽ Φ ᾽ 5 ψ 7 ω 7ὕ Κυλλήνης δ᾽ αἶψ᾽ αὖτις ἀφίκετο δῖα κάρηνα 142 
"' ᾽ , ς “- « ἣν ἃ ΄, ὄρθριος, οὐδέ τίς οἱ δολιχῆς ὁδοῦ ἀντεβόλησεν 
οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων, 
οὐδὲ κύνες λελάκοντο" Διὸς δ᾽ ἐριούνιος Ἑρμῆς 145 
δοχμωθεὶς μεγάροιο διὰ κλήϊθρον ἔδυνεν, 
αὔρῃ ὀπωρινῇ ἐναλίγκιος, ἠὔτ᾽ ὀμίχλη. 
[ἰθύσας δ᾽ ἄντρου ἐξίκετο πίονα νηὸν, Ξ Ν χω Ε " 7 “ 8. Ὁ » ἤκα ποσὶ προβιβῶν" οὐ γὰρ κτύπεν, ὥσπερ ἐπ οὔδει. 
ἐσσυμένως δ᾽ ἄρα λίκνον ἐπῴχετο κύδιμος Ἑρμῆς" 180 
σπάργανον ἀμφ᾽ ὦμοις εἰλυμένος, ἠύτε τέκνον 
ες νήπιον, ἐν παλάμῃσι περ ἐγνύσι λαΐφος ἀθύρων, 
κεῖτο, χέλυν ἐρατὴν ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς ἐέργων. 
μητέρα δ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἔληθε θεὰν θεὸς, εἶπέ τε μῦθον. 

Τίπτε σὺ, ποικιλομῆτα, πόθεν τόδε νυκτὸς ἐν ὥρῃ τι 
ἔρχῃ, ἀναιδείην ἐπιειμένε; νῦν σε μάλ᾽ οἴω 
ἢ τάχ᾽ ἀμήχανα δεσμὰ περὶ πλευρῇσιν ἔχοντα 
Λητοἴΐδου ὑπὸ χερσὶ διὲκ προθύροιο περήσειν, 
ἢ σὲ κακὸν τὰ μέταξζε κατ᾽ ἄγκεα φηλητεύσειν. 
ἔρρε, τάλαν: μεγάλην σε πατὴρ ἐφύτευσε μέριμναν 160 
νητοῖς ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι. 
----------- ὁ ἂ8}ῈΣ Ἑ ᾽Ἦ᾽Ἦ᾽Ἦ᾽ὉΦ ΦΟϑΟϑῬΌῬὄΙῬϑΘὁῬὃΘ Θ|μΈΣ ̓Ὁ ψῊψΨψΥῬΟὌΟὄὕ 

παννύχιος" καλὸν δὲ. φόως ἐπέλαμπε Σελήνης. 141 
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Τὴν δ᾽ Ἑρμῆς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισι" 

μῆτερ ἐμὴ, τί με ταῦτα δεδίσκεαι, ἠῦτε τέκνον 

νήπιον, ὃς μάλα παῦρα μετὰ φρεσὶν αἴσυλα οἷδε, 

ταρβαλέον, καὶ μητρὸς ὑπαιδείδοικεν ἐνυπάς; ν 166 

αὐτὰρ ἐγὼ τέχνης ἐπιβήσομαι, ἥτις ἀρίστη, 

οὖς βουλεύων ἐμὲ καὶ σὲ διαμπερές" οὐδὲ θεοῖσι 

νῶι μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἀδώρητοι καὶ ἄλιστοι 

αὐτοῦ τῇδε μένοντες ἀνεξόμεθ᾽, ὡς σὺ κελεύεις. 

βέλτερον ἤματα πάντα μετ᾽ ἀθανάτοις ὀαρέίζευιν, 170 

πλούσιον, ἀφνειὸν, πολυλήιον, ἢ κατὰ δῶμα 

ἄντρῳ ἐν ἠερόεντι θαασσέμεν" ἀμφὶ δὲ τιμῇ, 

κἀγὼ τῆς ὁσίης ἐπιβήσομαι, ἧσπερ ᾿Απόλλων. 

εἰ δέ κε μὴ δώῃσι πατὴρ ἐμὸς, ἤτοι ἔγωγε 

πειρήσω---δύναμαι---φηλητέων ὄρχαμος εἶναι. 17 

εἰ δέ μ᾽ ἐρευνήσει Λητοῦς ἐρικυδέος υἱὸς, 

ἄλλο τί οἱ καὶ μεῖζον ὀΐομαι ἀντιβολήσειν. 

εἶμι γὰρ εἰς Πυθῶνα μέγαν δόμον ἀντυτορήσων᾽" 

ἔνθεν ἅλις τρίποδας περικαλλέας ἠδὲ λέβητας 

πορθήσω καὶ χρυσὸν, ἅλις τ᾽ αἴθωνα σίδηρον, 180 

καὶ πολλὴν ἐσθῆτα" σὺ δ᾽ ὄψεαι, αἴκ᾽ ἐθέλῃσθα. 
«λ ς ͵ Φ5 5 ῇ Ν ) Ἵ 2 Ἷ 

Ὡς οἱ μέν ῥ᾽ ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ὠγορεῦον, 

υἱός τ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς καὶ πότνια Μαῖα. 

Ἠὼς δ᾽ ἠριγένεια φόως θνητοῖσι φέρουσω 

ὥρνυτ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ωκεανοῖο βαθυρρόου' αὐτὰρ Απόνλων 188 

Ὀγχηστόνδ᾽ ἀφίκανε κιὼν, πολυήρατον ἄλσος 

ἁγνὸν ἐρισφαράγου Γαιηόχου' ἔνθα γέροντα 

τς κνώδαλον εὗρε νέμοντω παρὲξ ὁδοῦ ἕρκος ἀλωῆς" 

τὸν πρότερος προσέφη Λητοῦς ἐρικυδέος υἱός" 

Ὦ, γέρον Ογχηστοῖο βατοδρόπε ποιήεντος, 190 

βοῦς ἀπὸ Πιερίης διζήμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνω, 

πάσας θηλείας, πάσας κεράεσσιν ἑλικτὰς, 

ἐξ ἀγέλης" ὁ δὲ ταῦρος ἐβόσκετο μοῦνος ἀπ᾽ ἄνλων 

κυάνεος" χαροποὶ δὲ κύνες κατόπισθεν ἕποντο 

τέσσαρες, ἠῦτε φῶτες, ὁμόφρονες" ὁἱ μὲν ἔλειφθεν, 19ὅ 

οἵ τε κύνες ὅ τε ταῦρος" ὃ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκται" 

ταὶ δ᾽ ἔβαν ἠελίοιο νέον καταδυομένοιο 

ἐκ μαλακοῦ λειμῶνος, ἀπὸ γλυκεροῖο νομοῖό. 

ταῦτά μοι εἰπὲ, γεραιὲ παλαιγενὲς, εἴπου ὄπωπας 

ἀνέρα ταῖσδ᾽ ἐπὶ βουσὶ διαπρήσσοντα κέλευθον. 200 
“ 
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Τὸν δ᾽ ὁ γέρων μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν" 
ὦ φίλος, ἀργαλέον μὲν, ὅσ’ ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτο, 
πάντα λέγειν" πολλοὶ γὰρ ὁδὸν πρήσσουσιν ὁδῖται, 
τῶν οἱ μὲν κακὰ πολλὰ μεμαότες, οἱ δὲ μάλ᾽ ἐσθλὰ, 
φοιτῶσιν" χαλεπὸν δὲ δαήμεναί ἐστιν ἕκαστον" 20ὅ 
αὐτὰρ ἐγὼ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
ἔσκαπτον περὶ γουνὸν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο" 
παῖδα δ᾽ ἔδοξα, φέριστε, σαφὲς δ᾽ οὐκ οἶδα, νοῆσαι, 
ὅστις ὁ παῖς ἅμα βουσὶν ἐϊκραίρῃσιν ὀπήδει 
νήπιος, εἶχε δὲ ῥάβδον' ἐπιστροφάδην δ᾽ ἐβάδιζεν. 210 
ἐξοπίσω δ᾽ ἀνέεργε, κάρη δ᾽ ἔχον ἀντίον αὐτῷ. 

Φῇ ῥ᾽ ὁ γέρων’ ὁ δὲ θᾶσσον ὁδὸν κίε μῦθον ἀκούσας" 
οἰωνὸν δ᾽ ἐνόει τανυσίπτερον, αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 
φηλητὴν γεγαῶτα Διὸς παῖδα Κρονίωνος. 
ἐσσυμένως δ᾽ ἤιξεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων 21ὅ 
ἐς Πύλον ἠγαθέην διζήμενος εἱχλίποδας βοῦς, 
πορφυρέῃ νεφέλῃ κεκαλυμμένος εὐρέας ὥμους" 
ἴχνια τ᾽ εἰσενόησεν “Εκηβόλος εἶπέ τε μῦθον" 

Ὦ, πόποι, ἢ μέγα θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι" 
ἴχνια μὲν τάδε γ᾽ ἐστὶ βοῶν ὀρθοκραιράων, 290 
ἀλλὰ πάλιν τέτραπται ἐς ἀσφοδελὸν χειμῶνα: 
βήματα δ᾽ οὔτ᾽ ἀνδρὸς τάδε γίνεται οὔτε γυναικὸς, 
οὔτε λύκων πολιῶν οὔτ᾽ ἄρκτων οὔτε λεόντων' 
οὔτε τι κένταυρον λασιαύχενα ἔλπομαι εἶναι, 
ὅστις τοῖα πέλωρα βιβᾷ ποσὶ καρπαλίμοισιν' 59 
αἰνὰ μὲν ἔνθεν ὁδοῖο, τὰ δ᾽ αἰνότερ᾽ ἔνθεν ὁδοῖο. ' 
Ὡς εἰπὼν ἤιξεν ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων." 

Κυλλήνης δ᾽ ἀφίκανεν ὄρος καταείμενον ὕλῃ, 
πέτρης εἰς κευθμῶνα βαθύσκιον, ἔνθα τε νύμφη 
ἀμβροσίη ἐλόχευσε Διὸς παῖδα Κρονίωνος. 280 
ὀδμὴ δ᾽ ἱμερόεσσα δι’ οὔρεος ἠγαθέοιο 
κίδνωτο, πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδα βόσκετο ποίην. 
ἔνθα τότε σπεύδων κατεβήσατο λάϊνον οὐδὸν 
ἄντρον ἐς ἠερόεν ἑκατηβόλος αὐτὸς Ἀπόλλων. 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Διὸς καὶ Μαιάδος υἱὸς ο8ὅ χωόμενον περὶ βουσὶν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα, 
σπάργαν ἔσω κατέδυνε θυήεντ᾽ " ἠὔτε πολλὴν 
πρέμνων ἀνθρακιὴν οὔλη σποδὸς ἀμφικαλύπτει, 
εν ὡς Ερμῆς ᾿'Ἑκάεργον ἰδὼν ἀλέεινεν ἑαυτόν. 
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ἐν δ᾽ ὀλίγῳ συνέλασσε κάρη χεῖράς τε πόδας τε, 940 

φή ῥα νεόλλουτος, προκαλεύμενος ἥδυμον ὕπνον, 

ἐγρήσσων ἐτεόν γε" χέλυν δ᾽ ὑπὸ μασχάλῃ εἶχε. 

γνῶ δ᾽ οὐδ᾽ ἠγνοίησε Διὸς καὶ Λητοῦς υἱὸς 

νύμφην τ᾽ οὐρείην περικαλλέα καὶ φίλον υἱὸν, 

παῖδ᾽ ὀλίγον, δολίῃς εἰχυμένον ἐντροπίῃσι. 91 

παπτήνας δ᾽ ἄρα πάντα μυχὸν μεγάλοιο δόμοιο 

τρεῖς ἀδύτους ἀνέῳγε λαβὼν κληῖδα φαεινὴν, 

νέκταρος ἐμπλείους ἠδ᾽ ἀμβροσίης ἐρατεινῆς" 

πολλὸς δὲ χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἔνδον ἔκειτο, 

πολλὰ δὲ φοινικόεντα καὶ ἄργυφα εἵματα νύμφης, 3250 

οἷα θεῶν μακάρων ἱεροὶ δόμοι ἐντὸς ἔχουσιν" 

ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἐξερέεινε μυχοὺς μεγάλοιο δόμοιο 

Λητοΐδης, μύθοισι προσηύδα κύδιμον ᾿Ἑρμῆν᾽ 

Ὦ παῖ, ὃς ἐν λίκνῳ κατάκειαι, μήνυέ μοι βοῦς 

θᾶττον" ἐπεὶ τάχα νῶι διοισόμεθ᾽ οὐ κατὰ κόσμον. 950 

ῥίψω γάρ σε λαβὼν ἐς Τάρταρον ἠερόεντα, 

εἰς ζόφον αἰνόμορον καὶ ἀμήχανον" οὐδέ σε μήτηρ 

ἐς φάος οὐδὲ πατὴρ ἀναλύσεται, ἀλλ᾽ ὑπὸ γαίῃ 

ἐρρήσεις ὀλοοῖσιν ἐν ἀνδράσιν ἡγεμονεύων. 

Τὸν δ᾽ Ἑρμῆς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισι' 360 

Λητοΐδη, τίνα τοῦτον ἀπηνέα μῦθον ἔειπας; 

ἢ βοῦς ἀγραύλους διζήμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις; 

οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ ἄλλου μῦθον ἄκουσα" 

οὐκ ἂν μηνύσαιμ᾽, οὐκ ἂν μήνυτρον ἀροίμην" 

οὔτι βοῶν ἐχατῆρι, κραταιῷ φωτὶ, ἔοικα. οθὅ 

οὐκ ἐμὸν ἔργον τοῦτο, πάρος δέ μοι ἄλλα μέμηλεν" 

ὕπνος ἔμοιγε μέμηλε καὶ ἡμετέρης γάλα μητρὸς, 

σπάργανά τ᾽ ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἔχειν καὶ θερμὰ λοετρά. 

μή τις τοῦτο πύθοιτο, πόθεν τόδε νεῖκος ἐτύχθη" 

καί κεν δὴ μέγα θαῦμα μετ᾽ ἀθανάτοισι γένοιτο, 210 

παῖδα νέον γεγαῶτα διὰ προθύροιο περῆσαι 

βουσὶν ἐπ᾽ ἀγραύλοισι" τὸ δ᾽ ἀπρεπέως ἀγορεύεις. 

χθὲς γενόμην, ἁπαλοὶ δὲ πόδες, τρηχεῖα δ᾽ ὑπὸ χθών. 

εἰ δὲ θέλεις, πατρὸς κεφαλὴν μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι" 

μὴ μὲν ἐγὼ μήτ᾽ αὐτὸς ὑπίσχομαι αἴτιος εἶναι, ΟἿ᾽ 

μήτε τιν᾽ ἄλλον ὄπωπα βοῶν κλοπὸν ὑμετεράων,. 

αἵτινες αἱ βόες εἰσί: τὸ δὲ κλέος οἷον ἀκούω. 

Ως ἄρ᾽ ἔφη καὶ πυκνὸν ἀπὸ βλεφάρων ἀμαρύσσων 
“ 

᾽Ὶ 
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ὀφρῦς ῥιπτάζεσκεν, ὁρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθα, 
μάκρ᾽ ἀποσυρίζων, ἅλιον τὸν μῦθον ὑποσχών. 980 
τὸν δ᾽ ἁπαλὸν γελάσας προσέφη ἑκάεργος ᾿Απόλλων' 
Ὦ πέπον, ἠπεροπευτὰ, δολοφραδὲς, ἢ σε μάλ᾽ οἴω 

, πολλάκις ἀντιτοροῦντα δόμους εὖ ναιετάοντας 
ἔννυχον οὐχ ἕνα μοῦνον ἐπ᾽ οὔδεϊ φῶτα καθίσσαι, 
σκευάζοντα κατ᾽ οἶκον ἄτερ ψόφου, οἷ᾽ ἀγορεύεις. 985 
πολλοὺς δ᾽ ἀγραύλους ἀκαχήσεις μηλοβοτῆρας 
οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὁπόταν κρειῶν ἐρατίζων 
ἀντᾷς βουκολίοισι καὶ εἰροπόκοις ὀΐεσσιν. 
ἀλλ᾽ ἄγε, μὴ πύματόν τε καὶ ὕστατον ὕπνον ἰαύσῃς, 
ἐκ λέκνου κατάβαινε, μελαίνης νυκτὸς ἑταῖρε. 290 
τοῦτο γὰρ οὖν καὶ ἔπειτα μετ᾽ ἀθανάτοις γέρας ἕξεις, 
ἀρχὸς φηλητέων κεκλήσεαι ἤματα πάντα. 
“ὥς ἄρ᾽ ἔφη καὶ παῖδα λαβὼν φέρε Φοῖβος ᾿Απόλλων. 

σὺν δ᾽ ἄρα φρασσάμενος τότε δὴ κρατὺς Ἀργειφόντης 
οἰωνὸν προέηκεν, ἀειρόμενος μετὰ χερσὶ, 905 
τλήμονα γαστρὸς ἔριθον, ἀτάσθαλον ἀγγελιώτην. 
ἐσσυμένως δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἐπέπταρε" τοῖο δ᾽ Ἀπόλλων 
ἔκλυεν, ἐκ χειρῶν δὲ χαμαὶ βάλε κύδιμον Ἑρμῆν. 
ἕζετο δὲ προπάροιθε, καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο, 
Ἑρμῆν κερτομέων, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε: 800 

Θάρσει, σπαργανιῶτα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ: 
εὑρήσω καὶ ἔπειτα βοῶν ἴφθιμα κάρηνα, 
τούτοις οἰωνοῖσι" σὺ δ᾽ αὖθ᾽ ὁδὸν ἡγεμονεύσεις. 
“Ὡς φάτ᾽" ὁ δ᾽ αὖτ᾽ ἀνόρουσε θοῶς Κυλλήνιος Ἑρμῆς, 

σπουδῇ ἰών: ἄμφω δὲ παρ᾽ οὔατα χερσὶν ἐώθει 806 
σπάργανον ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἐελμένον, εἶπε δὲ μῦθον." 
Πῆ με φέρεις, 'Εκάεργε, θεῶν ζαμενέστατε πάντων; 

ἣ με βοῶν ἕνεχ᾽ ὧδε χολούμενος ὀρσολοπεύεις; 
ὦ πόποι, εἴθ ἀπόλοιτο βοῶν γένος" οὐ γὰρ ἔγωγε 

᾿ ὑμετέρας ἔκλεψα βόας, οὐδ᾽ ἄλλον ὄπωπα, 810 
αἵτινές εἰσι βόες" τὸ δὲ δὴ κλέος οἷον ἀκούω. 
δὸς δὲ δίκην καὶ δέξο παρὰ Ζηνὶ Κρονίωνι. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα διαρρήδην ἐρίδαινον 
Ἑρμῆς τ᾽ οἰοπόλος καὶ Λητοῦς ἀγλαὸς υἱὸς, 
ἀμφὶς θυμὸν ἔχοντες: (ὁ μὲν νημερτέα φωνὴν 81 
ἐκδεδαὼς ἐπὶ βουσὶν ἐλάξυτο κύδιμον “Ἑρμῆν, 
αὐτὰρ ὁ τέχνῃσίν. τε καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν 
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ἤθελεν ἐξαπατᾶν Κυλλήνιος Ἀργυρότοξον") 

αὐτὰρ ἐπεὶ πολύμητις ἐὼν πολυμήχανον εὗρεν, 

ἐσσυμένως δὴ ἔπειτα διὰ ψαμάθοιο βάδιξε 820 

πρόσθεν, ἀτὰρ κατόπισθε Διὸς καὶ Λητοῦς υἱός 
-} ἥ Ὁ , ῇ Ε] ΄ὔ 

αἶψα δ᾽ ἵκοντο κάρηνα θυώδεος Οὐλύμποιο 

ἐς πατέρα Κρονίωνα Διὸς περικαλλέα τέκνα" 

κεῖθι γὰρ ἀμφοτέροισι δίκης κατέκειτο τάλαντα. 
᾽ ! Ἄ ΝΣ ΒΥ ᾽ 7 εῚ Ζ Ν 

εὐδίη δ᾽ ἔχ "ολυμπον ἀγάννιφον, ἀθάνατοι δὲ 82 

ἀθρόοι ἠγερέθοντο μετὰ χρυσόθρονον ἠῶ. 
γ -" 

, 

ἔστησαν δ᾽ “Ἑρμῆς τε καὶ ἀργυρότοξος ᾿Απόχλων 
Ἀ » «ε ΜΕ, Ι “ 2. 

πρόσθε Διὸς γούνων" ὁ δ᾽ ἀνείρετο φαίδιμον υιὸν 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης καί μιν πρὸς μῦθον ἔευπε" 

Φοῖβε, πόθεν ταύτην μενοεικέ ληίδ᾽ ἐλαύνεις, 880 

“παῖδα νέον γεγαῶτα, φυὴν κήρυκος ἔχοντα; 
“- , “ “ 7 5 

σπουδαῖον τόδε χρῆμα θεῶν μεθ᾽ ὁμήγυριν ἦλθε. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων" 

ὦ πάτερ, ἣ τάχα μῦθον ἀκούσεαι οὐκ ἀλαπαδνὸν, 

κερτομέων, ὡς οἷος ἐγὼ φιλολήιός εἰμι. 88 
- ᾿] ᾿ ’ , “" 

παῖδά τιν᾽ εὗρον τόνδε διαπρύσιον κεραϊστὴν 

Κυλλήνης ἐν ὄρεσσι, πολὺν διὰ χῶρον ἀνύσσας, 

κέρτομον, οἷον ἔγωγε θεῶν οὐκ ἄλλον ὄπωπα, 
ΣῸΣ Σ - -. Ὁ 7 Αἰ. ΟΠ ΝᾺ ῃ 

οὐδ᾽ ἀνδρῶν, ὁπόσοι λησίμβροτοι εἰσ ἐπὶ γαίῃ. 

κλέψας δ᾽ ἐκ λειμῶνος ἐμὰς βοῦς ὥχετ᾽ ἐλαύνων 840 
ς 7 οἵ “ “ 

ἑσπέριος παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, 

εὐθὺ Πύλονδ᾽ ἐλάων: τὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἴχνια τοῖα πέχωρα, 

οἷά τ᾽ ἀγάσσασθαι, καὶ ἀγαυοῦ δαίμονος ἔργα. 

τῇσιν μὲν γὰρ βουσὶν ἐς ἀσφοδελὸν λειμῶνα 

ἀντία βήματ᾽ ἔχουσα κόνις ἀνέφαινε μέλαινα" 846 
2 .» 

ᾺΡῸι ΧῪ 

αὐτὸς δ᾽ οὗτος ἄϊκτος, ἀμήχανος, οὔτ᾽ ἄρα ποσσὶν 

οὔτ᾽ ἄρα χερσὶν ἔβαινε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον" 

ἀλλ᾽ ἄλλην τινὰ μῆτιν ἔχων διέτριβε κέλευθα, 

τοῖα πέλωρ᾽, ὡς εἴ τις ἀραιῇσι δρυσὶ βαίνοι. 

ὄφρα μὲν οὖν ἐδίωκε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον, 860 

ῥεῖα μάλ᾽ ἴχνια πάντα διέπρεπεν ἐν κονίῃσιν" 

αὐτὰρ ἐπεὶ ψαμάθοιο μέγαν στίβον ἐξεπέρησεν, 

ἄφραστος γένετ᾽ ὦκα βοῶν στίβος ἠδὲ καὶ αὐτοῦ, 

χῶρον ἀνὰ κρατερόν' τὸν δ᾽ ἐφράσατο βροτὸς ἀνὴρ 
ΕῚ ,ὔ ) Ἁ ΕἾ »"» - , } “Ὁ ᾿ 

εἰς Πύλον εὐθὺς ἐλῶντα βοῶν γένος εὐρυμετῶπων. 866 

αὐτὰρ ἐπειδὴ τὰς μὲν ἐν ἡσυχίῃ κατέερξε, 
“ 
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καὶ διαπυρπαλάμησεν ὁδοῦ τὸ μὲν ἔνθα, τὸ δ᾽ ἔνθα, 
ἐν λίκνῳ κατέκειτο μελαίνῃ νυκτὶ ἐοικὼς, 
ἄντρῳ ἐν ἠερόεντι κατὰ ζόφον" οὐδέ κεν αὐτὸν 
αἰετὸς ὀξὺ λάων ἐσκέψατο" πολλὰ δὲ χερσὶν 860 
αὐγὰς ὠμόργαξε δολοφροσύνην ἀλεγύνων. 
αὐτὸς δ᾽ αὐτίκα μῦθον ἀπηλεγέως ἀγόρευεν" 
οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ ἄλλου μῦθον ἄκουσα, 
οὐδέ κε μηνύσαιμ᾽, οὐδ᾽ ἂν μήνυτρον ἀροίμην. 

Ἦ τοι ἄρ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο Φοῖβος Ἀπόλλων" 365 
Ἑρμῆς δ᾽ αὐτίκα μῦθον ἐν ἀθανάτοισιν ἔειπεν, 
δείξατο δ᾽ εἰς Κρονίωνα, θεῶν σημάντορα πάντων' 

Ζεῦ πάτερ, ἦτοι ἐγώ σοι ἀληθείην καταλέξω" 
νημερτής τε γάρ εἰμι, καὶ οὐκ οἶδα ψεύδεσθαι. 
ἦλθεν ἐς ἡμετέρου διζήμενος εἱλίποδας βοῦς 870 
σήμερον ἠελίοιο νέον ἐπιτελλομένοιο" 
οὐδὲ θεῶν μακάρων ἄγε μάρτυρας οὐδὲ κατόπτας. 
μηνύειν δ᾽ ἐκέλευεν ἀναγκαίης ὑπὸ πολλῆς, 
πολλὰ δέ μ᾽ ἠπείλησε βαλεῖν ἐς Τάρταρον εὐρὺν, 
οὕνεχ᾽ ὁ μὲν τέρεν ἄνθος ἔχει φιλοκυδέος ἥβης, 875 
αὐτὰρ ἐγὼ χθιζὸς γενόμην---τὰ δέ τ᾽ οἶδε καὶ αὐτός ---- 
οὔτι βοῶν ἐλατῆρι, κραταιῷ φωτὶ, ἐοικώς. 
πείθεο" καὶ γὰρ ἐμεῖο πατὴρ φίλος εὔχεαι εἶναι" 
[ὡς οὐκ οἴκαδ᾽ ἔλασσα βόας, ὡς ὄλβιος εἴην, 
οὐδ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβην" τὸ δέ τ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύω. 380 
᾿Ηέλιον δὲ μάλ᾽ αἰδέομαι καὶ δαίμονας ἄλλους, 
καί σε φιλῶ καὶ τοῦτον ὀπίζομαι: οἶσθα καὶ αὐτὸς,] 
ὡς οὐκ αἴτιός εἰμι" μέγαν δ᾽ ἐπιδώσομωαι ὅρκον' 
οὐ μὰ τάδ᾽ ἀθανάτων εὐκόσμητα προθύραια. 
καΐ που ἐγὼ τούτῳ τίσω ποτὲ νηλέα φώρην, 58 
καὶ κρατερῷ περ ἐόντι" σὺ δ᾽ ὁπλοτέροισιν ἄρηγε. 
Ὡς φάτ᾽ ἐπιλλίζων Κυλλήνιος ᾿Αργειφόντης" 

καὶ τὸ σπάργανον εἶχεν ἐπ᾽ ὠλένῃ οὐδ᾽ ὠπέβαλλε. 
Ζεὺς δὲ μέγ᾽ ἐξεγέλασσεν ἰδὼν κακομηδέα παῖδα, 
εὖ καὶ ἐπισταμένως ἀρνεύμενον ἀμφὶ βόεσσιν. 890 ἀμφοτέρους δ᾽ ἐκέλευσεν ὁμόφρονα θυμὸν ἔχοντας 
ζητεύειν, ᾿ρμῆὴν δὲ διάκτορον ἡγεμονεύειν, 
καὶ δεῖξαι τὸν χῶρον ἐπ᾽ ἀβλαβίῃσι νόοιο, 
ὅππη δ᾽ αὗτ᾽ ἀπέκρυψε βοῶν ἴφθιμα κάρηνα. 
νεῦσεν δὲ Κρονίδης, ἐπεπείθετο δ᾽ ἀγλαὸς “Ερμῆς" 805 

Β 
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ῥηιδίως γὰρ ἔπειθε Διὸς νόος αἰγιόχοιο. 

τὼ δ᾽ ἄμφω σπεύδοντε Διὸς περικαλλέα τέκνα 

ἐς Πύλον ἠμαθόεντα ἐπ᾽ ᾿Αλφειοῦ πόρον ἷξον" 

ἀγροὺς δ᾽ ἐξίκοντο καὶ αὔλιον ὑψιμέλαθρον, 

ἧχί ῥα οἱ τἄγρευμ᾽ ἀτιτάλλετο νυκτὸς ἐν ὥρῃ.- 400 

ἔνθ᾽ Ἑρμῆς μὲν ἔπειτα κιὼν παρὰ λάϊνον ἄντρον, 

εἰς φῶς ἐξήλαυνε βοῶν ἴφθιμα κάρηνα" 

Λητοΐδης δ᾽ ἀπάτερθεν ἰδὼν ἐνόησε βοείας 

πέτρῃ ἐπ᾿ ἠλιβάτῳ, τάχα δ᾽ ἤρετο κύδιμον Ἑρμῆν" 

Πῶς ἐδύνω, δολομῆτα, δύω βόε δειροτομῆσαι, 40ὅ 

ὧδε νεογνὸς ἐὼν καὶ νήπιος; αὐτὰρ ἔγωγε 

δειμαίνω κατόπισθε τὸ σὸν κράτος" οὐδέ τί σε χρὴ 

μακρὸν ἀέξεσθαι, Κυλλήνιε, Μαιάδος υἱέ. 

δῷς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ χερσὶ περίστρεφε καρτερὰ δεσμὰ, 

οὖς ἄγνου" ταὶ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ κατὰ χθονὸς αἶψα φύοντο 

αὐτόθεν, ἐμβολάδην ἐστραμμέναι ἀλλήλῃσι, ἀλῈ 

οὖς ῥεῖά τε καὶ πάσῃσιν ἐπ᾽ ἀγραύλῃσι βόεσσιν, 

Ἑρμέω βουλῇσι κλεψίφρονος" αὐτὰρ Ἀπόλλων 

θαύμασεν ἀθρήσας. ὁ δὲ δὴ κρατὺς Ἀργειφόντης 

χῶρον ὑποβλήδην ἐσκέψατο, πύκν᾽ ἀμαρύσσων, 41 

ἢ ἢ ἢξ ἊᾺ ω ω Ω 

ἐγκρύψαι μεμαώς: Λητοῦς δ᾽ ἐρικυδέος υἱὸν 

ῥεῖα μάλ᾽ ἐπρήῦϊνεν ἑκηβόλον, ὡς ἔθελ᾽ αὐτὸς, 

καὶ κρατερόν περ ἐόντα: λαβὼν δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς 

ἢξ ἠξ ἢξ ! ω ἢ ἢ ἢξ 

πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέρος" ἡ δ᾽ ὑπὸ ειρὸς β 

σμερδαλέον κονάβησε: γέχασσε δὲ Φοῖβος Ἀπόλλων 

γηθήσας, ἐρατὴ δὲ διὰ φρένας ἤλυθ᾽ ἰωὴ 421 

θεσπεσίης ἐνοπῆς" καί μιν γλυκὺς ἵμερος ἤρει 

θυμῷ ἀκουάζοντα" λύρῃ δ᾽ ἐρατὸν κιθαρίζων 

στῆ ῥ᾽ ὅγε θαρσήσας ἐπ᾽ ἀριστερὰ Μαιάδος υἱὸς 

Φοίβου Ἀπόλλωνος" τάχα δὲ λιγέως κιθαρίζων 495 

γηρύετ᾽ ἀμβολάδην,--ἐρατὴ δέ οἱ ἕσπετο φωνὴ,--- 

οὖς κραίνων ἀθανάτους τε θεοὺς, καὶ γαῖαν ἐρεμνὴν, 

ὡς τὰ πρῶτα γένοντο καὶ ὡς λάχε μοῖραν ἕκαστος. 

Μνημοσύνην μὲν πρῶτα θεῶν ἐγέραιρεν ἀοιδῇ, 

μητέρα Μουσάων" ἡ γὰρ λάχε Μαιάδος υἱόν" 

τοὺς δὲ κατὰ πρέσβιν τε καὶ ὡς γεγάασιν ἕκαστος 

ἀθανάτους ἐγέραιρε θεοὺς Διὸς ἀγλαὸς υἱὸς, 
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πάντ᾽ ἐνέπων κατὰ κόσμον, ἐπωλένιον κιθαρίζων. 
τὸν δ᾽ ἔρος ἐν στήθεσσιν ἀμήχανος αἴνυτο θυμὸν, 
καί μὲν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Βουφόνε, μηχανιῶτα, πονεύμενε, δαιτὸς ἑταῖρε, 
πεντήκοντα βοῶν ἀντάξια ταῦτα μέμηλας. 
ἡσυχίως καὶ ἔπειτα διακρινέεσθαι ὀΐω" 
νῦν δ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ, πολύτροπε Μαιάδος υἱὲ, 
ἢ σοι γ᾽ ἐκ γενετῆς τάδ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο θαυματὰ ἔργα 
ἠέ τις ἀθανάτων ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων 
δῶρον ἀγανὸν ἔδωκε καὶ ἔφρασε θέσπιν ἀοιδήν; 
θαυμασίην γὰρ τήνδε νεήφατον ὄσσαν ἀκούω, 
ἣν οὐ πώποτέ φημι δαήμεναι οὔτε τιν᾽ ἀνδρῶν, 
οὔτε τιν᾽ ἀθανάτων οἱ ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσι, 
νόσφι σέθεν, φηλῆτα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ. 
τίς τέχνη, τίς μοῦσα ἀμηχανέων μελεδώνων, 

101 

485 

440 

446 

τίς τρίβος" ἀτρεκέως γὰρ ἅμα τρία πάντα πάρεστιν, ᾽ ΄ τ. δ. δὲ “ Θν εὐφροσύνην καὶ ἔρωτα καὶ ἥδυμον ὕπνον ἑλέσθαι. ᾿ ͵΄ καὶ γὰρ ἐγὼ Μούσῃσιν Ολυμπιάδεσσιν ὀπηδὸς, 
τῇσι χοροί τε μέλουσι καὶ ἀγλαὸς οἶμος ἀοιδῆς, 
καὶ μολπὴ τεθαλυῖα καὶ ἱμερόεις βρόμος αὐχῶν: 9 ᾽ Υ , Ὄ Χ Ν » , αλλ οὕπω τί μοι ὧδε μετὰ φρεσὶν ἄλλο μέλησεν, 
οἷα νέων θαλίῃς ἐνδέξια ἔργα πέλονται. 

7, Ν ᾿ εἰ 70» «ς » Ν " θαυμάξω, Διὸς υἱὲ, τάδ᾽, ὡς ἐρατὸν κιθαρίζεις. 
“ ᾽ ᾿, ΄ νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὖν ὀλίγος περ ἐὼν κλυτὰ μήδεα οἶδας, 

, “ ἵξε, πέπον, καὶ μῦθον ἐπαίνει πρεσβυτέροισι" 
“ ’ 

Ὁ νῦν γὰρ τοι κλέος ἔσται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι, , ᾿] ᾽ “ Ν σοὶ τ αὐτῷ καὶ μητρί: τὸ δ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω" 
Ν Ἁ , ἢ. ναὶ μὰ τόδε κρανέϊνον ἀκόντιον, ἣ μὲν ἐγώ σε 

Ν » ᾽ εὐ. κυδρὸν ἐν ἀθανάτοισι καὶ ὄλβιον ἡγεμονεύσω, 
᾿ ᾽ “ δώσω τ᾽ ἀγλαὰ δῶρα καὶ ἐς τέλος οὐκ ἀπατήσω. 
Τὸ δ᾽ Ἕ “ 40 ᾽ ͵7 7 ὃν ρμῆς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισιν" ἊἋ» [2] ΦᾺΨ Α Εἰρωτᾷς μ᾽, “Ἑκάεργε, περιφραδές" αὐτὰρ ἐγώ σοι , ς , ᾿ τέχνης ἡμετέρης ἐπιβήμεναι οὔτε μεγαίρω. 

᾽ , σήμερον εἰδήσεις" ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι “ Ν ΄ 
᾿ βουλῇ καὶ μύθοισι: σὺ δὲ φρεσὶ πάντ᾽ εὖ οἶδας. ΄Ἂ Ἁ ἈΝ « πρῶτος γὰρ, Διὸς υἱὲ, μετ᾽ ἀθανάτοισι θαάσσεις, ΜᾺ π ἣῦς τε κρατερὸς τε" φιλεῖ δέ σε μητίετα Ζεὺς ) ͵ « ’ » -" ἐκ πάσης ὁσίης, ἔπορεν δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα 

᾿ “ἢ Ἁ 7 Ν “.»ΜὨ καὶ τιμάς" σὲ δέ φασι δαήμεναι ἐκ Διὸς ὀμφῆς 

450 

4ἀδῦ 

4600 

4θὃ 
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μαντείας, “Ἑκάεργε" Διὸς γὰρ θέσφατα πάντα" 

καὶ νῦν αὐτὸς ἐγώ σε πανομφαῖον δεδάηκα. 

σοὶ δ᾽ αὐτάγρετόν ἐστι δαήμεναι, ὅττι μενοινᾷς. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν τοι θυμὸς ἐπιθύει κιθαρίζειν, ᾿ }- 

μέλπεο καὶ κιθάριζε καὶ ἀγχλαΐας ἀλέγυνε 

δέγμενος ἐξ ἐμέθεν---σὺ δέ μοι, φίλε, κῦδος ὄπαζε--- 

εὔμοχπον μετὰ χερσὶν ἔχων λιγύφωνον ἑταίρην, 

καλὰ καὶ εὖ κατὰ κόσμον ἐπισταμένην ἀγορεύειν. 

εὔκηλος μὲν ἔπειτα φέρειν εἰς δαῖτα θάλειαν 480 

καὶ χορὸν ἱμερόεντα καὶ ἐς φιλοκυδέα κῶμον, 

εὐφροσύνην νυκτός τε καὶ ἤματος. ὃς γὰρ ἂν αὐτὴν 

τέχνῃ καὶ σοφίῃ, δεδαημένος, ἐξερεείνῃ, 

φθεγγομένη παντοῖα νόῳ χαρίεντα διδάσκει, 

ῥεῖα συνηθειῃσιν ἀθυρομένη μαλακῇσιν, 485 

ἐργασίην θένγουσα δυήπαθον'" ὃς δέ κεν αὐτὴν 

νῆις ἐὼν τὸ πρῶτον ἐπιζαφελῶς ἐρεείνῃ, 

μὰψ αὔτως κεν ἔπειτα μετήορά τε θρυλλίζοι. 

σοὶ δ᾽ αὐτάγρετόν ἐστι δαήμεναι, ὅττι μενοινᾷς. 

καὶ τοὶ ἐγὼ δώσω ταύτην, Διὸς ἀγλαὲ κοῦρε" 490 

ἡμεῖς δ᾽ αὖτ᾽ ὄρεός τε καὶ ἱπποβότου πεδίοιο 

βουσὶ νομοὺς, ᾿ Ἑἱκάεργε, νομεύσομεν ἀγραύλοισιν. 

ἔνθεν ἅλις τέξουσι βόες ταύροισι μυγεῖσαι 

μίγδην θηλείας τε καὶ ἄρσενας" οὐδέ τί σε χρὴ 

κερδαλέον περ ἐόντα περιζαμενῶς κεχολῶσθαι. 49 

Ως εἰπὼν ὥρεξ᾽" ὁ δ᾽ ἐδέξατο Φοῖβος Ἀπόλλων, 

«Ἑρμῇ δ᾽ ἐγγυάλιξεν ἔχειν μάστιγα φαεινὴν, ρμῇ δ᾽ ἐγγυάλιξεν ἔχειν μάστιγ ὴ 
βουκολίας τ᾽ ἐπέτελλεν᾽ ἔδεκτο δὲ Μαιάδος υἱὸς 

γηθήσας" κίθαριν δὲ χαβὼν ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς 

Λητοῦς ἀγλαὸς υἱὸς, ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων, 500 

πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέρος" ἡ δ᾽ ὑπὸ χειρὸς 

ἱμερόεν κονάβησε" θεὸς δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄειδεν. 

Ἔνθα βόας μὲν ἔπειτα ποτὶ ζάθεον λειμῶνα 

ἐτραπέτην" αὐτοὶ δὲ, Διὸς περικαλλέα τέκνα, 

ἄψορροι πρὸς ᾿Ολυμπον ἀγάννιφον ἐρρώσαντο, δ0ὅ 

τερπόμενοι φόρμιγγι" χάρη δ᾽ ἄρα μητιέτα Ζεύς 

3Ε ω ἢ ἢἘ ἢε ἢξ ἈΚ. 

ππ  τὐσσνοσσανν
σσσο ὃ 

ἄμφω δ᾽ ἐς φιλότητα συνήγαγε" καί ῥ᾽ ὁ μὲν Ἑρμῆς 507 

Λητοΐδην ἐφίγησε διαμπερὲς ἐξέτι κείνου, . 

Ψ᾽ 
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Καὶ τότε Λητοΐδης Ἑρμῆν πρὸς μῦθον ἔειπε" 513 
Δείδια, Μαιάδος υἱὲ, διάκτορε, ποικιλομῆτα, 

μή μοι ἅμα κλέψῃς κίθαριν καὶ καμπύλα τόξα" 515 
τιμὴν γὰρ πὰρ Ζηνὸς ἐ ἔχεις ἐπαμοίβια ἔργα 
θήσειν ἀνθρώποισι κατὰ χθόνα πουλυβότειραν. 
ἀλλ᾽ εἴ μοι τλαίης γε θεῶν μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι, 

πάντ᾽ ἂν ἐμῷ θυμῷ κεχαρισμένα καὶ φίλα ἔρδειν. 520 
Καὶ τότε Μαιάδος υἱὸς ὑποσχόμενος κατένευσε, 

μή ποτ᾽ ἀποκλέψειν, ὅσ᾽ ᾿Ἑκηβόλος ἐ ἐκτεάτισται, 
μηδέ ποτ᾽ ἐμπελάσειν. πυκινῷ δόμῳ᾽ αὐτὰρ Ἀπόλλων 

Λητοΐδης κατένευσεν ἐπ᾽ ἀρθμῷ καὶ φιλότητι, 
μή τίνα φίλτερον ἄλλον ἐν ἀθανάτοισιν ἔσεσθαι, 598 
μήτε θεὸν μήτ᾽ ἄνδρα Διὸς γόνον" ἢ σε τέλειον 
σύμβολον ἀθανάτων ποιήσομαι ἠδ᾽ ἀνθρώπων, 
πιστὸν ἐμῷ θυμῷ καὶ τίμιον: αὐτὰρ ἔπειτα 
ὄλβου καὶ πλούτου δώσω περικαλλέα ῥάβδον, 
χρυσείην, τριπέτηλον, ἀκήριον ἥ σε φυλάξει, 580 
πάντας ἐπικραίνουσ᾽ οἴμους ἐπέων τε καὶ ἔργων 
τῶν ἀγαθῶν, ὃ ὅσα φημὶ δαήμεναι ἐκ Διὸς ὀμφῆς. 
μαντείην δὲ, φέριστε, Διοτρεφὲς, ἣν ἐρεείνεις, 
οὔτε σὲ θέσφατόν ἐ ἐστι δαήμεναι οὔτε τιν᾽ ἄλλον 
ἀθανάτων" τὸ γὰρ οἷδε Διὸς γόος" αὐτὰρ ἔγωγε 58 
πιστωθεὶς κατένευσα καὶ ὥμοσα καρτερὸν ὅρκον, 
μή τινα νόσφιν ἐμεῖο θεῶν αἰειγενετάων 
ἄλλόν γ᾽ εἴσεσθαι Ζηνὸς “πυκινόφρονα βουλήν. 
καὶ σὺ, κασίγνητε χρυσόρραπι, μή με κέλευε 
θέσφατα πιφαύσκειν, ὅσα μήδεται εὐρύοπα Ζεύς. δ40 
ἀνθρώπων δ᾽ ἄχλον δηλήσομαι, ἄλλον ὀνήσω, 
πολλὰ περιτροπέων ἀμεγάρτων φῦλ᾽ ἀνθρώπων. 
καὶ μὲν ἐμῆς ὀμφῆς ἀπονήσεται, ὅστις ἂν ἔλθῃ 
φωνῇ καὶ πτερύγεσσι τεληέντων οἰωνῶν' 
οὗτος ἐμῆς ὀμφῆς ἀπονήσεται, οὐδ᾽ ἀπατήσω. δ45 

σήματ᾽ ἐπεὶ κίθαριν μὲν ᾿Ἑκηβόλῳ ἐγγυάλιξεν 
ς . Ἂ ΜΈ ΒΡΣ , Ω . - ἱμερτὴν, δεδαὼς ὁ δ᾽ ὑπωλένιον κιθάριζεν 510 
αὐτὸς δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρης σρφίης ἐκμάσσατο τέχνην" 
συρίγγων ἐνοπὴν ποιήσατο τηλόθ᾽ ἀκουστήν. 

ἢ κεφαλῇ νεύσας, ἢ ἐπὶ Στυγὸς ὄμβριμον ὕδωρ, 519 
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ὃς δέ κε μαψιλόγοισι πιθήσας οἰωνοῖσι 
μαντείην ἐθέλῃσι παρὲκ νόον ἐξερεείνειν 
ἡμετέρην, νοέειν δὲ θεῶν πλέον αἰὲν ἐόντων, 
φήμ᾽ , ἁλίην ὁδὸν εἶσιν, ἐγὼ δέ κε δῶρα δεχοίμην. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, Μαίης ἐρικυδέος υἱὲ ὅ50 
καὶ Διὸς “αἰγιόχοιο, θεῶν ἐριούνιε δαῖμον" 
Θριαὶ γάρ τινες εἰσὶ, κασίγνηται γεγαυῖαι, 
παρθένοι, ἀ ὠκείῃσιν ἀγαλλόμεναι πτερύγεσσι, 

τρεῖς" κατὰ δὲ κρατὸς πεπαλαγμέναι ἄλφιτα λευκὰ 
οἰκία ναιετάουσιν ὑπὸ πτυχὶ Παρνησοῖο, δῦ 

μαντείης ἀπάνευθε διδάσκαλοι, ἣ ἣν ἐπὶ βουσὶ 
παῖς ἔτ᾽ ἐὼν μελέτησα' πατὴρ δ᾽ ἐμὸς οὐκ ἀλέγιζεν. 
ἐντεῦθεν δὴ ἔπειτα ποτώμεναι ἄλλοτε ἄλλῃ, 
κηρία βόσκονται καί τε κραίνουσιν ἕκαστα. 
αἱ δ᾽ ὅτε μὲν θυΐωσιν ἐδηδυΐῖαι μέλι χλωρὸν, 5660 
προφρονέως ἐθέλουσιν ἀληθείην ἀγορεύειν" 
ἣν δ᾽ ἀπονοσφισθῶσι θεῶν ἡδεῖαν ἐδωδὴν, 
ψεύδονται δὴ ἔπειτα δι᾽ ἀλλήλων δονέουσαι. 
τάς τοι ἔπειτα δίδωμι: σὺ δ᾽ ἀτρεκέως ἐρεείνων, 
σὴν αὐτοῦ φρένα τέρπε, καὶ εἰ ̓ βροτὸν ἄνδρα δαείης, δθῦ 
πολλάκι σῆς ὀμφῆς ἐπακούσεται, αἴκε τύχῃσι. 
ταῦτ᾽ ἔχε, Μαιάδος υἱὲ, καὶ ἀγραύλους ἕλικας βοῦς, 
ἵππους τ᾽ ἀμφιπόλευε καὶ ἡμιόνους ταλαεργούς" 
[καὶ χαροποῖσι λέουσι καὶ ἀργιόδουσι σύεσσι 
καὶ κυσὶ καὶ μήλοισιν, ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθὼν,]} 670 
πᾶσι δ᾽ ἐπὶ προβάτοισιν ἀνάσσειν κύδιμον “Ἑρμῆν" 
οἷον δ᾽ εἰς Ἀΐδην τετελεσμένον ἄγγελον εἶναι, 
ὅστ᾽ ἄδοτός περ ἐὼν δώσει γέρας οὐκ ἐλάχιστον. 
Οὕτω Μαιάδος υἱὸν “ἄναξ ἐφίλησεν Ἀπόλλων 

παντοίῃ φιλότητι: χάριν δ᾽ ἐπέθηκε Κρονίων. ὅ7ῦ 
πᾶσι δ᾽ ὅγε θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ὁμιλεῖ. 
παῦρα μὲν οὖν ὀνίνησι, τὸ δ᾽ ἄκριτον ἠπεροπεύω 
νύκτα δι᾽ ὀρφναίην φῦλα θνητῶν ἀνθρώπων. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ" 
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. ὅ80 
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1Π|. 

ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ. 
»“Ἤ. ᾿ ΝΜ " ͵ ᾿ , Μοῦσά μοι ἔννεπε ἔργα πολυχρύσου Ἀφροδίτης, 

᾿, -“ Κύπριδος, ἥτε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὧρσε, 
Ψ -“ ω ͵, καί τ᾿ ἐδαμάσσατο φῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων, Φ 

οἰωνούς τε διυπετέας καὶ θηρία πάντα, 
ΑΕ δι τ Θ᾽ τὴν Ἁ ΄ ΣῸ) ὧ ΄ μὲν ὃὁσ ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδ᾽ ὅσα πόντος" δ 
πᾶσιν δ᾽ ἔργα μέμηλεν ἐὐστεφάνου Κυθερείης. 
τρισσὰς δ᾽ οὐ δύναται πεπιθεῖν φρένας οὐδ᾽ ἀπατῆσαι" Ἂ 7 ᾽ Γ νΝ ΄ Ν ΄ Κούρην τ αἰγιόχοιο Διὸς, γλαυκώπιδ᾽ Αθήνην' 
οὐ γάρ οἱ ἅδεν ἔργα πολυχρύσου ᾿Αφροδίτης, 
ἀλλ᾽ ἄρα οἱ πόλεμοί τε ἅδον καὶ ἔργον Ἄρηος, 10 
ὑσμῖναί τε μάχαι τε, καὶ ἀγλαὰ ἔργ᾽ ἀλεγύνειν. 
πρώτη τέκτονας ἄνδρας ἐπιχθονίους ἐδίδαξε 
ποιῆσαι σατίνας τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ. 
ἣ δέ τε παρθενικὰς ἁπαλόχροας ἐν μεγάροισιν 
ἀγλαὰ ἔργ᾽ ἐδίδαξεν ἐπὶ φρεσὶ θεῖσα ἑκάστῃ. 1ὅ 
οὐδέ ποτ᾽ ᾿Αρτέμιδα χρυσηλάκατον κελαδεινὴν 

Ψ » , Ἁ ᾽ 7 δάμναται ἐν φιλότητι φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη. 
καὶ γὰρ τῇ ἅδε τόξα καὶ οὔρεσι θῆρας ἐναίρειν, 
φόρμιγγές τε χοροί τε διαπρύσιοί τ’ ὀλολυγαὶ 
ἄλσεά τε σκιόεντα δικαίων τε πτόλις ἀνδρῶν. 90 .3 Χ Ν ᾽ ͵ ΄ “ » νος “ οὐδὲ μὲν αἰδοίῃ κούρῃ ἅδεν ἔργ Αφροδίτης, 
Ἱστίῃ, ἣν πρώτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης, 

ἴω 7 πότνιαν, ἣν ἐμνῶντο Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων" 94, 
ο Ἁ 4 ᾽ ᾽ Μ Ἁ “Ὁ » , ἡ δὲ μάλ᾽ οὐκ ἔθελεν, ἀλλὰ στερεῶς ἀπέειπεν" Ὁ 
ὥμοσε δὲ μέγαν ὅρκον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστὶν, 
ἁψαμένη κεφαλῆς πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 
παρθένος ἔσσεσθαι πάντ᾽ ἤματα, δῖα θεάων. 
τῇ δὲ πατὴρ Ζεὺς δῶκε καλὸν γέρας ἀντὶ γάμοιο, 
καί τε μέσῳ οἴκῳ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο πῖαρ ἑλοῦσα. 80 
πᾶσιν δ᾽ ἐν νηοῖσι θεῶν τιμάοχός ἐστι, 
καὶ παρὰ πᾶσι βροτοῖσι θεῶν πρέσβειρα τέτυκται. 
τάων οὐ δύναται πεπιθεῖν φρένας οὐδ᾽ ὠπατῆσαι" “- ἊΨ, »Μ 7 » δ᾽ ͵7 τῶν δ᾽ ἄλλων οὔπερ τι πεφυγμένον ἔστ Αφροδίτην 
οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων. 35 

αὖτις δ᾽ ὁπλοτάτην, βουλῇ Διὸς αἰγιόχοιο, 3 

Ε 8 



106 ὍΜΗΡΟΥ ὙΜΝΟΙ. 

καί τε παρὲκ Ζηνὸς νόον ἤγαγε τερπικεραύνου, 

ὕστε μέγιστός τ᾽ ἐστὶ, μεγίστης τ᾽ ἔμμορε τιμῆς" 

καί τε τοῦ, εὗτε θέλοι, πυκινὰς φρένας ἐξαπαφοῦσα, 

ῥηϊδίως συνέμιξε καταθνητῇσι γυναιξὶν, 

Ἥρης ἐκλελαθοῦσα, κασιγνήτης ἀλόχου τε, 

ἣ μέγα εἶδος ἀρίστη ἐν ἀθανάτῃσι θεῇσι. 

κυδίστην δ᾽ ἄρα μιν τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης, 
7 ς , Χ -» Ψ«Ψ 7 ᾽ Ἀ 

μήτηρ τε Ῥείη" Ζεὺς δ᾽ ἄφθιτα μήδεα εἰδὼς 

αἰδοίην ἄλοχον ποιήσατο κέδν᾽ εἰδυῖαν. 

Τῇ δὲ καὶ αὐτῇ Ζεὺς γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ, 

ἀνδρὶ καταθνητῷ μιχθήμεναι, ὄφρα τάχιστα 

μηδ᾽ αὐτὴ βροτέης εὐνῆς ἀποεργμένη εἴη, 

καί ποτ᾽ ἐπευξαμένη εἴπῃ μετὰ πᾶσι θεοῖσιν, 
κι γ᾽ ᾽ 

ἡδὺ γελοιήσασα, φιλομμειδὴς Αφροδίτη, 

ὥς ῥα θεοὺς συνέμιξε καταθνητῇσι γυναιξὶ, 

καί τε καταθνητοὺς υἱεῖς τέκον ἀθανάτοισιν, 

ὥς τε θεὰς συνέμιξε καταθνητοῖς ἀνθρώποις. 
-ς 3, "] » δ Ἁ “ » -“ 

Ἀγχίσεω δ᾽ ἄρα οἱ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ, 

ὃς τότ᾽ ἐν ἀκροπόλοις ὄρεσιν πολυπιδάκου ἤἸδης 

βουκολέεσκεν βοῦς, δέμας ἀθανάτοισιν ἐοικώς. 

τὸν δὴ ἔπειτα ἰδοῦσα φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη, 

ἠράσατ᾽, ἐκπάγλως δὲ κατὰ φρένας ἵμερος εἷλεν. 

ἐς Κύπρον δ᾽ ἐλθοῦσα θυώδεα νηὸν ἔδυνεν' 
» 7 » ᾿ς [ἐ ͵ , ,’ 

ἐς Πάφον" ἔνθα δέ οἱ τέμενος βωμός τε θυώδης. 
Ψ - ὙΡ . -“ ἢ)» ᾿] ͵ ᾽ν 

ἔνθ᾽ ἥγ᾽ εἰσελθοῦσα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς" 

ἔνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῷ 

ἀμβρότῳ, οἷα θεοὺς ἐπενήνοθεν αἰὲν ἐόντας. 

ἑσσαμένη δ᾽ εὖ πάντα περὶ χροὶ εἵματα καλὰ, 
“Ὁ "-» Ἁ » Ι 

χρυσῷ κοσμηθεῖσα φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη 
, ἀ ἈΝ “-“ ᾿] .Ἀ, 7 

σεύατ᾽ ἐπὶ Τροίην προλυποὺσ εὐώδεα Κύπρον, 

ὕψι μετὰ νεφέεσσι θοῶς πρήσσουσα κέλευθον. 

Ἴδην δ᾽ ἵκανεν πολυπίδακα, μητέρα θηρῶν" 

βῆ δ᾽ ἰθὺς σταθμοῖο δι’ οὔρεος" οἱ δὲ μετ᾽ αὐτὴν 
σαίνοντες πολιοί τε λύκοι χαροποί τε λέοντες, 

ἄρκτοι, παρδάλιές τε θοαὶ προκάδων ἀκόρητοι 
ἤισαν" ἡ δ᾽ ὁρόωσα μετὰ φρεσὶ τέρπετο θυμὸν, 
καὶ τοῖς ἐν στήθεσσι βάλ᾽ ἵμερον᾽ οἱ δ᾽ ἅμα πάντες 

Γὰ - 
5 , [ “- ἀπὸ ». « ΄ ᾿ 

ἀμβροσίῳ, ἑανῷ, τὸ ρᾶὰ οἱ τεθυωμένον ἦεν. 

40 

4 

60 

60 
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σύνδυο κοιμήσαντο κατὰ σκιόεντας ἐναύλους. 
ΤΡ ὩΣ ΤῊ ἢ ᾽ ΄ 5.7} Υ αὐτὴ δ᾽ ἐς κλισίας εὐποιήτους ἀφίκανε δ Ν γῳνῖ. - 7 5 ἡ. “4 τὸν δ᾽ εὗρε σταθμοῖσι λελειμμένον οἷον ἀπ᾽ ἄλλων 

Ἀγχίσην ἥρωα, θεῶν ἄπο κάλλος ἔχοντα. 
οἱ δ᾽ ἅμα βουσὶν ἕποντὸ νομοὺς κατὰ ποιήεντας 

΄ « Ν »" ͵ὔ 3 ᾽ »ΨΜ, πάντες" ὁ δὲ σταθμοῖσι λελειμμένος οἷος ἀπ᾿ ἄλλων 
ΒΨ ἣν ὍΝ ΄ὔ β πωλεῖτ ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρύσιον κιθαρίζων. 80 “ ᾽ 3 “ ΄ Ν 7 » ΄ στῆ δ᾽ αὐτοῦ προπάροιθε Διὸς θυγάτηρ Αφροδίτη, 

παρθένῳ ἀδμήτῃ μέγεθος καὶ εἶδος ὁμοίη, 
μή μιν ταρβήσειεν ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας. 
᾽ 7] ν 6 , ᾽ , , “ Αγχίσης δ᾽ ὁρόων ἐφράζετο θαύμαινέν τε 
εἶδός τε μέγεθός τε καὶ εἵματα σιγαλόεντα. 8ῦ 
πέπλον μὲν γὰρ ἕεστο φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς, 
εἶχε δ᾽ ἐθγναμπτὰς ἕλικας κάλυκάς τε φαεινάς" -“ εἰν; π ν κι “ ΄ Φ ὅρμοι δ᾽ ἀμφ᾽ ἁπαλῇ δειρῇ περικαλλέες ἦσαν, 
καλοὶ, χρύσειοι, ππαμποίκιλοι" ὡς δὲ σελήνη 
στήθεσιν ἀμφ᾽ ἁπαλοῖσιν ἐλάμπετο, θαῦμα ἰδέσθαι. 90 
Ἀγχίσην δ᾽ ἔρος εἷλεν, ἔπος δέ μιν ἀντίον ηὔδα" 

-“ ΕΣ ᾽ ΄, 7 ΄ Χαῖρε, ἄνασσ᾽, ἥτις μακάρων τάδε δώμαθ᾽ ἱκάνεις, » Ἃ Ἁ ΣΝ “ ᾽ ͵ Ἄρτεμις ἢ Λητὼ ἠὲ χρυσέη Αφροδίτη 
ἢ Θέμις ἠὐγενὴς ἠὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 
»Μ ’ὔ ! ἄν. Φ «ὧὦὖ 4 “-“ ἢ πού τις Χαρίτων δεῦρ᾽ ἤλυθες, αἵτε θεοῖσι οὅ 
πᾶσιν ἑταιρίζουσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται, » 7 85. Ὁ, ἫΝ Χ ῇ ἢ τις Νυμφάων, αἵτ᾽ ἄλσεα καλὰ νέμονται, 
καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα. 99 
σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐν σκοπιῇ, περιφαινομένῳ ἐνὶ χώρῳ, 100 
βωμὸν ποιήσω, ῥέξω δέ τοι ἱερὰ καλὰ " 

᾿ ᾽ 5 ὥρῃσιν πάσῃσι" σὺ ὃ εὔφρονα θυμὸν ἔχουσα 
δός με μετὰ Τρώεσσιν ἀριπρεπέ᾽ ἔμμεναι ἀνδρῶν, ᾿] ͵ ς Ἷ ’ ᾽ Ἁ Ἀ ποίει δ᾽ εἰσοπίσω θαλερὸν γόνον, αὐτὰρ ἔμ᾽ αὐτὸν Ν -ΚἊ , - ͵ δηρὸν εὖ ζώειν καὶ ὁρᾷν φάος ἠελίοιο, 10 », ᾽ -“ Ν ’ ᾽ νΝ ε ὄλβιον ἐν λαοῖς, καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι. 

᾿ ᾽ , Ψ ἱ Ν 7 ͵ Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη" ͵7 , ΄ ᾽ , Αγχίση, κύδιστε χαμαιγενέων ἀνθρώπων, 
, , , ᾽ οὔτις του θεός εἰμι" τί μ᾽ ἀθανάτῃσιν ἐίσκεις; ᾽ Ὰ 7 , ἀλλὰ καταθνητή τε, γυνὴ δέ με γείνατο μήτηρ. 110 ᾽ Ἁ ᾽ » Ἁ Ἁ 

ν . Οτρεὺς δ᾽ ἐστὶ πατὴρ ὄνομα κλυτὸς, εἴπου ἀκούεις, 
᾿ “ ἃ 

᾿ ἢ Νυμφῶν, αἵ καλὸν ὄρος τόδε ναιετάουσι, 98 
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ὃς πάσης Φρυγίης εὐτειχήτοιο ἀνάσσει. 
γλῶσσαν δ᾽ ὑμετέρην καὶ ἡμετέρην σάφα οἶδα. 
Τρωὰς γὰρ μεγάρῳ με τροφὸς τρέφεν" ἡ δὲ διαπρὸ 
σμικρὴν παῖδ᾽ ἀτίταλλε, φίλης παρὰ μητρὸς ἑλοῦσα. 
ἃ ᾽ “-“ 

ὡς δ᾽ ἤτοι γλῶσσάν γε καὶ ὑμετέρην εὖ οἶδα. 116 

νῦν δέ μ᾽ ἀνήρπαξε χρυσόρραπις Ἀργειφόντης 
ἐκ χοροῦ Ἀρτέμιδος χρυσηλακάτου κελαδεινῆς. 

πολλαὶ δὲ νύμφαι καὶ παρθένοι ἀχφεσίβοιαι 
παίζομεν, ἀμφὶ δ᾽ ὅμιλος ἀπείριτος ἐστεφάνωτο" 120 

ἔνθεν μ᾽ ἥρπαξε χρυσόρραπις Ἀργειφόντης" 
πολλὰ δ᾽ ἔπ᾽ ἤγαγεν ἔργα καταθνητῶν ἀνθρώπων, 

πολλὴν δ᾽ ἄκληρόν τε καὶ ἄκτιτον, ἣν διὰ θῆρες 
ὠμοφάγοι φοιτῶσι κατὰ σκιόεντας ἐναύλους" 

᾽ὕ Ἁ με , » ῇ 7 »ἷ[ 

οὐδὲ ποσὶ ψαύειν ἐδόκουν φυσιζόου αἴης" 196 
᾽ ! ,ὔ ΄ Ν ΄ ἤ 

Ἀγχίσεω δέ με φάσκε παραὶ λέχεσιν καλέεσθαι 
κουριδίην ἄλοχον, σοὶ δ᾽ ἀγλαὰ τέκνα τεκεῖσθαι. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ δεῖξε καὶ ἔφρασεν, ἦτοι ὅγ᾽ αὗτιες 
᾽ ͵ Α κιΛ᾽»Ἶ , Ὡς ᾽ , 

ἀθανάτων μετὰ φῦλ᾽ ἀπέβη κρατὺς Ἀργειφοντης" 

αὐτὰρ ἐγώ σ᾽ ἱκόμην, κρατερὴ δέ μοι ἔπλετ᾽ ἀνάγκη. 180 

ἀλλά σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομαι ἠδὲ τοκήων 

ἐσθλῶν" οὐ μὲν γάρ τε κακοὶ τοϊόνδε τέκοιεν" 

ἀδμήτην μ᾽ ἀγαγὼν καὶ ἀπειρήτην φιλότητος 

πατρί τε σῷ δεῖξον καὶ μητέρι κέδν᾽ εἰδυίῃ, 
σοῖς τε κασιγνήτοις, οἵ τοι ὁμόθεν γεγάασιν" 18ὅ 

εἴ σφιν ἀεικελίη νυὸς ἔσσομαι, ἠὲ καὶ οὐκί. 
ῇ » ᾿χκ 3 Α, , » Ζ 

πέμψαι δ᾽ ἄγγελον ὦκα μετὰ Φρύγας αἰολοπωλους, 

εἰπεῖν πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητέρι κηδομένῃ περ᾽ 

οἱ δέ κέ τοι χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ᾽ ὑφαντὴν 
, Χ ο Ν ΦΥῊΝ Ἁ , »Μ 

πέμψουσιν" σὺ δὲ πολλὰ καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα. 140 

ταῦτα δὲ ποιήσας δαίνυ γάμον ἱμερόεντα, 

τίμιον ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 
Ως εἰποῦσα θεὰ γχυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ. 

» 7 ἊΨ ᾿ " 3 ΝΜ θὲς ἊΓῪ ἈΝ; Γ ,ἢ 

Ἀγχίσην δ᾽ ἔρος εἷλεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ ἐκ τ ὀνόμαζξεν' 
Ν 4 ] ᾿ Ἁ , , 

Εἰ μὲν θνητή τ᾽ ἐσσὶ, γυνὴ δέ σε γείνατο μήτηρ, 14 

Οτρεὺς δ᾽ ἐστὶ πατὴρ ὄνομα κλυτὸς, ὡς ἀγορεύεις, 
ἀθανάτοιο δ᾽ ἕκητι διακτόρου ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις 
Ἕρμέω, ἐμὴ δ᾽ ἄλοχος κεκλήσεαι ἤματα πάντα" 

Υ̓ » “ » “- Ε] ΄ 

οὔτις ἔπειτα θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων 

ἐνθάδε με σχήσει, πρὶν σῇ φιλότητι μιγῆναι 150. 
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αὐτίκα νῦν" οὐδ᾽ εἴ κεν ἑκηβόλος αὐτὸς Ἀπόλλων 
τόξου ἀπ᾽ ἀργυρέου προΐῃ βέλεα στονόεντα. 
βουλοίμην κεν ἔπειτα, γύναι εἰκυῖα θεῆσι, 
σῆς εὐνῆς ἐπιβὰς, δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω. 
Ὡς εἰπὼν λάβε χεῖρα: φιλομμειδὴς δ᾽ Ἀφροδίτη 155 

ἕρπε μεταστρεφθεῖσα, κατ᾽ ὄμματα καλὰ βαλοῦσα, 
ἐς λέχος εὔστρωτον, ὅθι περ πάρος ἔσκεν ἄνακτι 
λαίνῃσιν μαλακῇς ἐστρωμένον: αὐτὰρ ὕπερθεν 

ἄρκτων δέρματ᾽ ἔκειτο βαρυφθόγγων τε λεόντων, 
τοὺς αὐτὸς κατέπεφνεν ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν. 100 
οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν λεχέων εὐποιήτων ἐπέβησαν, 
κόσμον μέν οἱ πρῶτον ἀπὸ χροὸς εἷλε φαεινὸν, 
πόρπας τε γναμπτάς θ᾽ ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους. 
λῦσε δέ οἱ ζώνην, ἰδὲ εἵματα σιγαλόεντα 
ἔκδυε καὶ κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου 1θ6 
Ἀγχίσης" ὁ δ᾽ ἔπειτα θεῶν ἰότητι καὶ αἴσῃ 
ἀθανάτῃ παρέλεκτο θεᾷ βροτὸς, οὐ σάφα εἰδώς. 
Ἦμος δ᾽ ἂψ εἰς αὖλιν ἀποκλίνουσι νομῆες 

βοῦς τε καὶ ἴφια μῆλα νομῶν ἐξ ἀνθεμοέντων' 
τῆμος ἄρ᾽ Ἀγχίσῃ μὲν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε 170 
νήδυμον, αὐτὴ δὲ χροὶ ἕννυτο εἵματα καλά. 
ἑσσαμένη δ᾽ εὖ πάντα περὶ χροὶ δῖα θεάων 
ἔστη πὰρ κλισίῃ" εὐποιήτου δὲ μελάθρου 
κῦρε κάρη" κάλλος δὲ παρειάων ἀπέλαμπεν 
ἄμβροτον, οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἐὐστεφάνου Κυθερείης. 175 
ἐξ ὕπνου τ᾽ ἀνέγειρεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν'" 
Ὄρσεο, Δαρδανίδη" τί νυ νήγρετον ὕπνον ἰαύεις ; 

καὶ φράσαι, εἴ τοι ὁμοίη ἐγὼν ἰνδάλλομαι εἶναι, 
οἵην δή με τὸ πρῶτον ἐν ὀφθαλμοῖσι νόησας; 
Ὡς φάθ᾽- ὁ δ᾽ ἐξ ὕπνοιο μάλ᾽ ἐμμαπέως ὑπάκουσεν. 

ὡς δὲ ἔδεν δειρήν τε καὶ ὄμματα κάλ᾽ ᾿Αφροδίτης, 181 
τάρβησέν τε καὶ ὄσσε παρακλιδὸν ἔτραπεν ἄλλῃ. 
ἂψ' δ᾽ αὗτις χλαίνῃ τε καλύψατο καλὰ πρόσωπα, 
καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Αὐτίκα σ᾽ ὡς τὰ πρῶτα, θεὰ, ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 185 
ἔγνων, ὡς θεὸς ἦσθα" σὺ δ᾽ οὐ νημερτὲς ἔειπες. 
ἀλλά σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομαι αἰγιόχοιο, 
μή με ζῶντ᾽ ἀμενηνὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἐάσῃς 
ναίειν, ἀλλ᾽ ἐλέαιρ᾽" ἐπεὶ οὐ βιοθάλμιος ἀνὴρ 
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“ , 

γίγνεται, ὅστε θεαῖς εὐνάζεται ἀθανάτῃσι. 190 
Ἀ ἢ ᾽ “ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη" 

Ἀγχίση, κύδιστε καταθνητῶν ἀνθρώπων, : 
, “Ὁ Ν 

θάρσει, μηδέ τι σῇσι μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην" 
, 

Ἀ ᾽ ῇ 

οὐ γάρ τοί τι δέος παθέειν κακὸν ἐξ ἐμέθεν γε, 
Α - 

οὐδ᾽ ἄλλων μακάρων" ἐπειὴ φίλος ἐσσὶ θεοῖσι. 19ὅ 
Ν 3. ΝΥ " ΕᾺ ὰ ᾿ ΄ }] ΄ 

σοὶ δ᾽ ἔσται φίλος, υἱὸς, ὃς ἐν Τρώεσσιν ἀνάξει, 
Ἁ α 

Ν ᾿] Ζ Ξ 

καὶ παῖδες παίδεσσι διαμπερὲς ἐκγεγάονται 
-“Ἢ 

" ΄ » “ιν 

τῷ δὲ καὶ Αἰνείας ὄνομ᾽ ἔσσεται, οὕνεκά μ᾽ αἰνὸν 
ἰχ -“ ᾽ ᾽ ΜΆ 

ἔσχεν ἄχος, ἕνεκα βροτοῦ ἀνέρος ἔμπεσον εὐνῇ 

ἀγχίθεοι δὲ μάλιστα καταθνητῶν ἀνθρώπων 200 

αἰεὶ ἀφ᾽ ὑμετέρης γενεῆς εἶδός τε φυὴν τε. 
“" ἈΝ ᾿, , “ Ἁ 

ἧτοι μὲν ξανθὸν Γανυμήδεα μητιέτα Ζευς 
«“ ΩΥ Χ , ὍΣ » 7, 2 

ἥρπασεν ὃν διὰ κάλλος, ἐν ἀθανάτοισι μετείη, 
“ “-“ ᾿Α 

καί τε Διὸς κατὰ δῶμα θεοῖς ἐπιοινοχοεῦοιυ, 

θαῦμα ἰδεῖν, πάντεσσι τετιμένος ἀθανάτοισι, 20ὅ 
ἴω 

Σ᾿ 

χρυσέου ἐν κρητῆρος ἀφύσσων νέκταρ ἐρυθρόν. 
“Δ 

» 
Ι 

Τρῶα δὲ πένθος ἄλαστον ἔχε φρένας, οὐδέ τι ἤδει, 
- ! [Δ ᾿] , ΄ » 

ὅππη οἱ φίλον υἱὸν ἀνήρπασε θέσπις ἀελλα" 

τὸν δὴ ἔπειτα γόασκε διαμπερὲς ἤματα πάντα. 
,ὔ Ἄ ᾿] , 7 ,ὔ «ς κῳ ΕΣ 

καί μιν Ζεὺς ἐλέησε, δίδου δέ οἱ υἷος ἄποινα, 910 

ἵππους ἀρσίποδας, τοί τ᾽ ἀθανάτους φορέουσι. 

τούς οἱ δῶρον ἔδωκεν ἔχειν" εἶπεν δὲ ἕκαστα 

Ζηνὸς ἐφημοσύνῃσι διάκτορος Ἀργειφόντης, 

ὡς ἔοι ἀθάνατος καὶ ἀγήρως ἶσα θεοῖσιν. ξ 
᾽ εΥ̓ .} Χ Ἁ “ ὧν » [4 

αὐτὰρ ἐπειδὴ Ζηνὸς ὅγ᾽ ἔκλυεν ἀγγελιάων, 21 
᾽ σι πῶ δὲ Ἷ ͵Ἵ Ἀ ῇ "Μ 

οὐκέτ᾽ ἔπειτα γόωσκε, γεγήθει δὲ φρένας ἔνδον, 

γηθόσυνος δ᾽ ἵπποισιν ἀελλοπόδεσσιν ὀχεῖτο. 
Δ ᾽ 3 Χ , “ Ἁ 

ὡς δ᾽ αὖ Τιθωνὸν χρυσόθρονος ἥρπασεν Ἠὼς, 

ὑμετέρης γενεῆς, ἐπιείκελον ἀθανάτοισι. 

βῆ δ᾽ ἴμεν αἰτήσουσα κελαινεφέα Κρονίωνα, 220 
7, , 3 ( ᾿ ΄ ϑι ΄ 

ἀθάνατόν τ᾽ εἶναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα" 

τῇ δὲ Ζεὺς ἐπένευσε καὶ ἐκρήηνεν ἐέλδωρ. 
γηπίη, οὐδ᾽ ἐνόησε μετὰ φρεσὶ πότνια ᾿Ηὼς 

ἥβην αἰτῆσαι, ξῦσαί τ’ ἀπὸ γῆρας ὀλοιόν. 
ΒΗ Ν 7 

τὸν δ᾽ ἤτοι εἵως μὲν ἔχεν πολυήρατος ἥβη, 99 
᾿ . , , ᾿ , ᾿ 

Ηοῖ τερπόμενος χρυσοθρόνῳ ἠρυγενείῃ, ὁ 

γαῖε παρ᾽ ᾿Ωκεανοῖο ῥοῇς ἐπὶ πείρασι γαίης" 

αὐτὰρ ἐπεὶ πρῶται πολιαὶ κατέχυντο ἔθειραι 
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καλῆς ἐκ κεφαλῆς εὐηγενέος τε γενείου, 
τοῦ δ᾽ ἤτοι εὐνῆς μὲν ἀπείχετο πότνια ᾽Ηὼς, 230 
αὐτὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀτίταλλεν ἐνὶ μεγάροισιν ἔχουσα, 
σίτῳ τ᾽ ἀμβροσίῃ τε καὶ εἵματα καλὰ διδοῦσα. 
ἀλλ᾿ ὅτε δὴ πάμπαν στυγερὸν κατὰ γῆρας ἔπειγεν, 
οὐδέ τι κινῆσαι μελέων δύνατ᾽ οὐδ᾽ ἀναεῖραιυ, 
“ ῇ φ ΑἿ Χ δ “ 77 ἥδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή" 98 
ἐν θαλάμῳ κατέθηκε, θύρας δ᾽ ἐπέθηκε φαεινάς. 
τοῦ δ᾽ ἤτοι φωνὴ ῥεῖ ἄσπετος, οὐδέ τι κίκυς 
ἔσθ᾽, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. 
οὐκ ἂν ἔγωγέ σε τοῖον ἐν ἀθανάτοισιν ἑλοίμην 
ἀθάνατόν τ᾽ εἶναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα. 940 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν τοιοῦτος ἐὼν εἶδός τε δέμας τε 
ζώοις, ἡμέτερός τε πόσις κεκλημένος εἴης, 
οὐκ ἂν ἔπειτά μ᾽ ἄχος πυκινὰς φρένας ἀμφικαλύπτοι. 
νῦν δέ σε μὲν τάχα γῆρας ὁμοίϊον ἀμφικαλύψει 
νηλειὲς, τό τ᾽ ἔπειτα παρίσταται ἀνθρώποισιν, 945 
οὐλόμενον, καματηρὸν, ὅ τε στυγέουσι θεοί περ. 
αὐτὰρ ἐμοὶ μέγ᾽ ὄνειδος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν 
ἔσσεται ἤματα πάντα διαμπερὲς εἵνεκα σεῖο, 
οἱ πρὶν ἐμοὺς ὀάρους καὶ μήτιας, αἷς ποτε πάντας 
ἀθανάτους συνέμιξα καταθνητῇσι γυναιξὶ, 250 
τάρβεσκον' πάντας γὰρ ἐμὸν δάμνασκε νόημα. 
νῦν δὲ δὴ οὐκέτι μοι στόμα χείσεται ἐξονομῆναι 
τοῦτο μετ᾽ ἀθανάτοισιν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀάσθην, 
σχέτλιον, οὐκ ὀνομαστὸν, ἀπεπλάγχθην. δὲ νόοιο, 
παῖδα ὃ ὑπὸ ζώνῃ ἐθέμην βροτῷ εὐνηθεῖσα. δ 
τὸν μὲν, ἐπὴν δὴ πρῶτον ἴδῃ φάος ἠελίοιο, 
Νύμφαι μιν θρέψουσιν ὀρεσκῷοι βαθύκολποι, 
αἵ τόδε ναιετάουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεόν τε" 
αἵ ῥ᾽ οὔτε θνητοῖς οὔτ᾽ ἀθανάτοισιν ἕπονται" 
δηρὸν μὲν ζώουσι καὶ ἄμβροτον εἶδαρ ἔδουσι, 500 
καί τε μετ᾽ ἀθανάτοισι καλὸν χορὸν ἐρρώσαντο. 

΄“ Ἀ ΝΜ }] ΄ τῇσι δὲ Σειληνοί τε καὶ εὔσκοπος Ἀργειφόντης 
μίσγοντ ἐν φιλότητι μυχῷ σπείων ἐροέντων. 
τῇσι δ᾽ ἅμ᾽ ἢ ἐλάται ἠὲ δρύες ὑψικάρηνοι 
γεινομένῃσιν ἔφυσαν ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρῃ, 966 
καλαὶ, τηλεθάουσαι, ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν" 
[ἑστᾶσ᾽ ἠλίβατοι" τεμένη δέ ἑ κικλήσκουσιν 



112 ὉΜΗΡΟΥ ὝΜΝΟΙ. 

ἀθανάτων" τὰς δ᾽ οὔτι βροτοὶ κείρουσι σιδήρῳ") 
-“ , 

ἀλλ᾽ ὅτε κεν δὴ μοῖρα παρεστήκῃ θανάτοιο, 
“ Ἁ 

ἀζξάνεται μὲν πρῶτον ἐπὶ χθονὶ δένδρεα καλὰ, 270 
Ἀ δι. ς 7 ’ δ᾽ 4. ὦν 

φλοιὸς δ᾽ ἀμφιπεριφθινύθει, πίπτουσι δ᾽ ἄπ᾽ ὄξοι, 
“-“ Ἀ 3 Ὁ “ Ν Π 7 . , - 

τῶν δὲ θ᾽ ὁμοῦ ψυχὴ λείπει φάος ἠελίοιο. 
Ν , 2. » 

αἱ μὲν ἐμὸν θρέψουσι παρὰ σφίσιν νιὸν ἔχουσαι. 
“ [4 , 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ, ὄφρα κε ταῦτα μετὰ φρεσὶ πάντα διέλθω, 276 
ἢ “ » ͵, ΕΣ 

ἐς πέμπτον ἔτος αὗτις ἐλεύσομαι υἱὸν ἀγουσα. 

τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτον ἴδῃς θάλος ὀφθαλμοῖσι, 

γηθήσεις ὁρόων" μάλα γὰρ θεοείκελος ἔσται" 

ἄξεις δ᾽ αὐτίκα μιν ποτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν. 280 

ἢν δέ τις εἴρηταί σε καταθνητῶν ἀνθρώπων, 
ἥτις σοι φίλον υἱὸν ὑπὸ ζώνῃ θέτο μήτηρ, 

τῷ δὲ σὺ μυθεῖσθαι μεμνημένος, ὥς σε κελεύω" 
“ἢ ΄ “ » ἂν 

φάσθαι τοι Νύμφης καλυκώπιδος ἔκγονον εἰναῦ, 

αἱ τόδε ναιετάουσιν ὄρος καταειμένον ὕλῃ. 286 

εἰ δέ κεν ἐξείπῃς καὶ ἐπεύξεαι ἄφρονι θυμῷ, 

ἐν φιλότητι μιγῆναι ἐὐστεφάνῳ Κυθερείῃ, 
΄ ΄ ῇ Γῇ “ 

Ζεύς σε χολωσάμενος βαλέει ψολόεντι κεραυνῷ. 

εἴρηταί τοι πάντα" σὺ δὲ φρεσὶ σῇσι νοήσας, 

ἴσχεο μηδ᾽ ὀνόμαινε, θεῶν δ᾽ ἐποπίζεο μῆνιν. 290 

Ὡς εἰποῦσ’ ἤϊξε πρὸς οὐρανὸν ἠνεμόεντα 

Χαῖρε, θεὰ, Κύπροιο ἐὐκτιμένης μεδέουσα" 
“ " 

σεῦ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὕμνον. 

τΎ, 

ΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑΝ. 

Δήμητρ᾽ ἠύκομον, σεμνὴν θεὸν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 

αὐτὴν ἠδὲ θύγατρα τανύσφυρον, ἣν ᾿Αϊδωνεὺς 

ἥρπαξεν, δῶκεν δὲ βαρύκτυπος εὐρυόπα Ζεὺς, 

νόσφιν Δήμητρος χρυσαόρου, ἀγχαοκάρπου, 

παίζουσαν κούρῃσι σὺν ᾽Ωκεανοῦ βαθυκόλποις, 

ἄνθεά τ᾽ αἰνυμένην, ῥόδα καὶ κρόκον ἠδ᾽ ἴα καλὰ 

ΒΑ ΒΕΑΘΜΟΉΒΝΝΩΝ υλοκ πσρῖν ΨΟ Φ ον ΛΑ ΤΑ ΌΔΗΒ.. 

τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτον ἕλῃ πολυήρατος ἥβη; 

ἄξουσίν σοι δεῦρο θεαὶ, δείξουσί τε παῖδα. 



ΙΥ7. ΕἸΣ ΔΗΜΗΤΡΑΝ. 

λειμῶν᾽ ἂμ μαλακὸν καὶ ἀγαλλίδας ἠδ᾽ ὑάκινθον 
“ , ΓΑ νάρκισσόν θ᾽, ὃν ἔφυσε δόλον καλυκώπιδι κούρῃ 

Γαῖα Διὸς βουλῇσι χαριζομένη Πολυδέκτῃ, 
͵ ω ᾽ ’ θαυμαστὸν γανόωντα, σέβας δέ τε πᾶσιν ἰδέσθαι 

΄ » Ἁ ΙΑ Δ “-“ ᾽ “ ἀθανάτοις τε θεοῖς ἠδὲ θνητοῖς ἀνθρώποις" 
τοῦ καὶ ἀπὸ ῥίζης ἑκατὸν κάρα ἐξεπεφύκει" 
κηώδει δ᾽ ὀδμῇ πᾶς τ᾽ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε 

118 

10 

γαῖά τε πᾶσ᾽ ἐγέλασσε καὶ ἁλμυρὸν οἶδμα θαλάσσης. 
ἡ δ᾽ ἄρα θαμβήσασ᾽ ὠρέξατο χερσὶν ἅμ᾽ ἄμφω 
καλὸν ἄθυρμα λαβεῖν: χάνε δὲ χθὼν εὐρυάγυια 
Νύσιον ἂμ πεδίον, τῇ ὄρουσεν ἄναξ Πολυδέγμων 
ἵπποις ἀθανάτοισι, Κρόνου πολυώνυμος υἱός. 
ἁρπάξας δ᾽ ἀέκουσαν ἐπὶ χρυσέοισιν ὄχοισιν 
Ὦγ ολοφυρομένην" ἰάχησε δ᾽ ἄρ᾽ ὄρθια φωνῇ, 
κεκλομένη πατέρα Κρονίδην ὕπατον καὶ ἄριστον. 
οὐδέ τις ἀθανάτων οὐδὲ θνητῶν ἀνθρώπων 
ἤκουσεν φωνῆς, οὐδ᾽ ἀγλαόκαρποι Ἐλειαι" 
εἰ μὴ Περσαίου θυγάτηρ ἀταλὰ φρονέουσα 
ἄϊεν ἐξ ἄντρου, Ἑκάτη λιπαροκρήδεμνος, 
Ἠέλιός τε ἄναξ, Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱὸς, 
κούρης κεκλομένης πατέρα Κρονίδην" ὁ δὲ νόσφιν 
ἧστο θεῶν ἀπάνευθε πολυλλίστῳ ἐνὶ νηῷ, 
δέγμενος ἱερὰ καλὰ παρὰ θνητῶν ἀνθρώπων. 
τὴν δ᾽ ἀεκαζομένην ἦγεν Διὸς ἐννεσίῃσι 
πατροκασίγνητος, πολυσημάντωρ πολυδέγμων, 
ἵπποις ἀθανάτοισι, Κρόνου πολυώνυμος υἱός. 
ὄφρα μὲν οὖν γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα 
λεῦσσε θεὰ, καὶ πόντον ἀγάρροον ἰχθυόεντα, 
αὐγάς τ᾽ ἠελίου, ἔτι δ᾽ ἤλπετο μητέρα κεδνὴν 
ὄψεσθαι καὶ φῦλα θεῶν αἰειγενετάων" 
τόφρα οἱ ἐλπὶς ἔθελγε μέγαν νόον ἀχνυμένης περ᾽ 

ΕΩ ΕΣ Ἂ Ἀξ ἡξ ἢξ ἈΚ 

ἤχησαν δ᾽ ὀρέων κορυφαὶ καὶ βένθεα πόντου 
φωνῇ ὑπ᾽ ἀθανάτῃ" τῆς δ᾽ ἔκλυε πότνια μήτηρ. 
ὀξὺ δέ μιν κραδίην ἄχος ἔλλαβεν, ἀμφὶ δὲ χαίταις 
ἀμβροσίαις κρήδεμνα δαΐζετο χερσὶ φίλῃσι, 
κυώνεον δὲ κάλυμμα κατ᾽ ἀμφοτέρων βάλετ᾽ ὥὦμων, 
σεύατο δ᾽, ὥστ᾽ οἰωνὸς, ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν 
μαιομένη" τῇ δ᾽ οὔτις ἐτήτυμα μυθήσασθαι 

10 

20 

ῦ 

80 
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ἤθελεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων, 
οὐδέ οἱ οἰωνῶν τίς ἐτήτυμος ἄγγελος ἢ ἦλθεν. 
ἐννῆμαρ μὲν ἔπειτα κατὰ χθόνα πότνια “Δηὼ 
στρωφᾶτ᾽, αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχουσα, 
οὐδέ ποτ᾽ ἀμβροσίης καὶ νέκταρος ἡδυπότοιο 
πάσσατ᾽ ἀκηχεμένη, οὐδὲ χρόα βάλλετο “λουτροῖς. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη οἱ ἐπήλυθε φαινολὶς ᾿ώς, 
ἤντετό οἱ “Ἑκάτη, σέλας ἐν χείρεσσιν ἔχουσα, 
καί ῥά οἱ ἀγγελέουσα ἔπος φάτο φώνησέν τε' 

Πότνια Δημήτηρ, ὡρηφόρε, ἀγλαόδωρε, 
τίς θεῶν οὐρανίων ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων 
ἥρπασε Περσεφόνην, καὶ σὸν φίλον ἤκαχε θυμόν; 
φωνῆς “γὰρ ἤκουσ᾽, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 
ὅστις ἔην' σοὶ δ᾽ ὦκα Χέγω νημερτέα πάντα 

Ε ἢ 3Ὲ ἣἢξ ἢξ Ἂ ὃς 

“Ὡς ἄρ᾽ ἔφη Ἑκάτη" τὴν δ᾽ οὐκ ἠμείβετο μύθῳ 
“ῬΡείης ἠὐκόμου θυγάτηρ, ἀλλ᾽ ὦκα σὺν αὐτῇ 
ἤϊξ, αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχουσα. 
᾿Ηέλιον δ᾽ ἵκοντο, θεῶν σκοπὸν ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, 
στὰν δ᾽ ἵππων προπάροιθε, καὶ εἴρετο δῖα θεάων" 

᾿Ηέλν᾽ Σ αἴδεσσαί με θέας ἃ ὕπερ, εἴ ποτε δή σευ 
ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ κραδίην καὶ θυμὸν ἴηνα" 
κούρην, τὴν ἔτεκον, γλυκερὸν θάλος, εἴδεϊ κυδρὴν, 
τῆς ἀδινὴν ὄπ᾽ ἄκουσα δι’ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο 
ὥστε βιαζομένης, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν. 
ἀλλὰ, σὺ γὰρ δὴ πᾶσαν ἐπὶ χθόνα καὶ κατὰ πόντον 
αἰθέρος ἐ ἐκ δίης καταδέρκεαι ἀκτίνεσσι, 
γημερτέως μοι ἔνισπε φίλον τέκος, εἴ που ὄπωπας, 
ὅστις γόσφιν ἐμεῖο λαβὼν ἀέκουσαν ἀνάγκῃ 
οἴχεται ἠὲ θεῶν ἢ καὶ θνητῶν ἀνθρώπων. 
Ως φάτο" τὴν δ᾽ Ὑπεριονίδης ἡμείβετο μύθῳ' 

Ῥείης ηὐκόμου θύγατερ, Δήμητερ ἄνασσα, 
εἰδήσεις" δὴ γὰρ μέγα ἅζομαι ἠδ᾽ ἐχλεαίρω 
ἀχνυμένην περὶ παιδὶ τανυσφύρῳ'" οὐδέ τις ἄλλος 
αἴτιος ἀθανάτων, εἰ μὴ νεφεληγερέτα Ζεὺς, 
ὅς μιν ἔδωκ᾽ Αἴδη "θαλερὴν κεκλῆσθαι ὁ ἄκοιτιν 
αὐτοκασιγνήτῳ" ὁ δ᾽ ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα 
ἁρπάξας ἵπποισιν ἄγεν μεγάλα ἰάχουσαν. 
ἀλλὰ, θεὰ, κατάπαυε μέγαν γόον ἰ οὐδέ τι σε χρὴ 

4 

δῦ 

60 

θὅ 
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μὰψ αὔτως ἄπλητον ἔχειν χόλον" οὔ τοι ἀεικὴς 
γαμβρὸς ἐν ἀθανάτοις ποχλυσημάντωρ ᾿Αϊδωνεὺς, 
αὐτοκασίγνητος καὶ ὁμόσπορος" ἀμφὶ δὲ τιμῇ, 8ῦ 
ἔλλαχεν, ὡς τὰ πρῶτα διάτριχα δασμὸς ἐτύχθη: 
τοῖς μεταναιετάει, τῶν ἔλλαχε κοίρανος εἶναι. 
Ὃς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο" τοὶ δ᾽ ὑπ᾽ ὀμοκλῆς 

ῥίμφ᾽ ἔφερον θοὸν ἅρμα, τανύπτεροι ὥστ᾽ οἰωνοί. 
τὴν δ᾽ ἄχος αἰνότερον καὶ κύντερον ἵκετο θυμόν. 90 
χωσαμένη δὴ ἔπειτα κέλαινεφέϊ Κρονίωνι 
νοσφισθεῖσα θεῶν ἀγορὴν καὶ μακρὸν "᾽Ολυμπον 
ὥχετ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπων πόλιας καὶ πίονα ἔργα, 
εἶδος ἀμαλδύνουσα πολὺν χρόνον᾽ οὐδέ τις ἀνδρῶν 
εἰσορόων γίνωσκε βαθυζώνων τε γυναικῶν, οὅ 
πρίν γ᾽ ὅτε δὴ Κελεοῖο δαΐφρονος ἵκετο δῶμα, 
ὃς τότ᾽ ᾿Ελευσῖνος θυοέσσης κοίρανος ἧεν. 
ἕζετο δ᾽ ἐγγὺς ὁδοῖο φίλον τετιημένη ἦτορ, 
Παρθενίῳ φρέατι, ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται, 
ἐν σκιῇ, αὐτὰρ ὕπερθε πεφύκει θάμνος ἐλαίης, 100᾽ 
γρηὶ παλαιυγενέϊ ἐναλίγκιος, ἥ τε τόκοιο 
εἴργηται δώρων τε φιλοστεφάνου ᾿Αφροδίτης, 
οἷαί τε τροφοὶ εἰσὶ θεμιστοπόλων βασιλήων 
παίδων καὶ ταμίαι κατὰ δώματα ἠχήεντα. 
τὴν δὲ ἴδον Κελεοῖο Ελευσινίδαο θύγατρες, 105 
ἐρχόμεναι μεθ᾽ ὕδωρ εὐήρυτον, ὄφρα φέροιεν 
κάλπισι χαλκείῃσι φίλα πρὸς δώματα πατρὸς, 
τέσσαρες, ὥστε θεαὶ, κουρήϊον ἄνθος ἔχουσαι, 
Καλλιεδέκη καὶ Κλεισιδίκη Δημώ τ᾽ ἐροεσσα 
Καλλιθόη θ᾽, ἣ τῶν προγενεστάτη ἣεν ἁπασῶν" 110 
οὐδ᾽ ἔγνων" χαλεποὶ δὲ θεοὶ θνητοῖσιν ὁρᾶσθαι. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστώμεναι ἔπεα πτερόεντα πτροσηύδων' 

Τίς πόθεν ἐσσὶ γρῆῦ παλαυγενέων ἀνθρώπων; 
τίπτε δὲ νόσφι πόληος ἀπέστιχες, οὐδὲ δόμοισι 
πιλνᾷ; ἔνθα γυναῖκες ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα 11ὅ 
τηλίκαι, ὡς σύ περ ὧδε, καὶ ὁπλότεραι γεγάασιν, 
αἵ κέ σε φίλωνται ἠμὲν ἔπει ἠδὲ καὶ ἔργῳ. 
“ὡς ἔφαν" ἡ δ᾽ ἐπέεσσιν ἀμείβετο πότνα θεάων" 

τέκνα φίλ᾽, αἵτινες ἐστὲ γυναικῶν θηλυτεράων, 
χαίρετ᾽" ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν μυθήσομαι" οὔ τοι ἀεικὲς 1950 
ὑμῖν εἰρομένῃσιν ἀληθέα μυθήσασθαι. 
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Δὼς μὲν ἐμοί γ ὄνομ᾽ ἐστί: τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ. 

νῦν αὗτε Κρήτηθεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης 

ἤλυθον οὐκ ἐθέλούσα, βίη δ᾽ ἀέκουσαν ἀνάγκῃ 

ἄνδρες ληιστῆρες ἀπήγαγον. οἱ μὲν ἔπειτα τς 125 

νηὶ θοῇ Θορικόνδε κατέσχεθον, ἔνθα γυναῖκες 

ἠπείρου ἐπέβησαν ἀολλέες, ἠδὲ καὶ αὐτοί: ᾿ 

δεῖπνον δ᾽ ἠρτύνοντο παρὰ πρυμνήσια νηός" 
ἀλλ᾽ ἐμοὶ οὐ δόρποιο μελίφρονος ἤρατο θυμός" 

λάθρη δ᾽ ὁρμηθεῖσα δι᾽ ἡπείροιο μελαίνης, 180 

φεῦγον ὑπερφιάλους σημάντορας, ὄφρα κε μή με 

ἀπριάτην περάσαντες ἐμῆς ἀποναίατο τιμῆς. : 

οὕτω δεῦρ᾽ ἱκόμην ἀλαλημένη, οὐδέ τι οἶδα, 

ἥτις δὴ γαῖ᾽ ἐστὶ, καὶ οἵτινες ἐγγεγάασιν. 
ἀλλ᾽ ὑμῖν μὲν πάντες Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 185 

δοῖεν κουριδίους ἄνδρας, καὶ τέκνα τεκέσθαι, 

ὡς ἐθέλουσι τοκῆες" ἐμὲ δ᾽ αὖτ᾽ οἰκτείρατε, κοῦραι, 

προφρονέως, φίλα τέκνα, τέως πρὸς δώμαθ᾽ ἵκωμαι 

ἀνέρος ἠδὲ γυναικὸς, ἵνα σφίσιν ἐργάζωμαι 

πρόφρων, οἷα γυναικὸς ἀφήλικος ἔργα τέτυκται. 40 

καί κεν παῖδα νεογνὸν ἐν ἀγκοίνῃσιν ἔχουσα 

καλὰ τιθηνοίμην, καὶ δώματα τηρήσαιμι, 
καί κε λέχος στορέσαιμι μυχῷ θωλάμων εὐπήκτων 

δεσπόσυνον, καί κ᾽ ἔργω διδασκήσαιμι γυναῖκας. 

φῇ ῥα θεά: τὴν δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο παρθένος ἀδμὴς, 

Καλλιδίκη, Κελεοῖο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη" 146 

Μαῖα, θεῶν μὲν δῶρα καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ 

τέτλαμεν ἄνθρωποι" δὴ γὰρ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. 

ταῦτα δέ τοι σαφέως ὑποθήσομαι, ἠδ᾽ ὀνομήνω 

ἀνέρας, οἷσιν ἔπεστι μέγα κράτος ἐνθάδε τιμῆς, 150 

δήμου τε προὔχουσιν, ἰδὲ κρήδεμνα πόληος 

εἰρύωται βουλῇσι καὶ ἰθείησι δίκῃσιν᾽ 

ἡμὲν Τριπτολέμου πυκιμήδεος ἠδὲ Διόκλου 

ἠδὲ Πολυξείνου καὶ ἀμύμονος Εὐμόνποιο 

καὶ Δολίχου καὶ πατρὸς ἀγήνορος ἡμετέροιο. 15 

τῶν πάντων ἄλοχοι κατὰ δώματα πορσαίνουσιν' 

τάων οὐκ ἄν τίς σε κατὰ πρώτιστον ὀπωπὴν. 

εἶδος ἀτιμήσασα δόμων ἀπονοσφίσσειεν, 

ἀλλά σε δέξονται" δὴ γὰρ θεοείκελὸός ἐσσι. 
εἰ δὲ θέλεις, ἐπίμεινον, ἵνω πρὸς δώματα πατρὸὲξῤ ῤ 160- 

᾽ 
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ἔλθωμεν καὶ μητρὶ βαθυξώνῳ Μετανείρῃ 
εἴπωμεν τάδε πάντα διαμπερὲς, αἴ κέ σ᾽ ἀνώγῃ ἡμέτερόνδ᾽ ἰέναι μηδ᾽ ἄλλων δώματ᾽ ἐρευνᾷν. τηλύγετος δέ οἱ υἱὸς ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ 
ὀψέγονος τρέφεται, πολυεύχετος ἀσπάσιός τε. 16 εἰ τόν γ᾽ ἐκθρέψαιο, καὶ ἥβης μέτρον ἵκοιτο, 
ῥεῖά κε τίς σε ἰδοῦσα γυναικῶν θηλυτεράων ζηλώσαι" τόσα κέν τοι ἀπὸ θρεπτήρια δοίη. 
Ὃς ἔφαθ᾽- ἡ δ᾽ ἐπένευσε καρήατι" ταὶ δὲ φαεινὰ πλησάμεναι ὕδατος φέρον ἄγγεα κυδιάουσαωι. 170 ῥίμφα δὲ πατρὸς ἵκοντο μέγαν δόμον, ὦκα δὲ μητρὶ ἔννεπον, ὡς εἶδόν τε καὶ ἔκλυον. ἡ δὲ μάλ᾽ ὦκα ἐλθούσας ἐκέλευε καλεῖν ἐπ’ ἀπείρονι μισθῷ. αἱ δ᾽ ὥστ᾽ ἢ ἔλαφοι ἢ πόρτιες εἴαρος ὥρῃ 

ἅλλοντ᾽ ἂν λειμῶνα κορεσσάμεναι φρένα φορβῆ, 1 Δ δον ΄ ε -“ ΄ ς ΄ ὡς ἂί ἐπισχόμεναι ἑανῶν πτύχας ἱμεροέντων ἤϊξαν κοίλην κατ᾽ ἀμαξυτόν: ἀμφὶ δὲ χαῖται ὦμοις ἀΐσσοντο κροκηΐῳ ἄνθει ὁμοῖαι. 
τέτμον δ᾽ ἐγγὺς ὁδοῦ κυδρὴν θεὸν, ἔνθα πάρος περ κάλλιπον" αὐτὰρ ἔπειτα φίλα πρὸς δώματα πατρὸς 180 ἡγεῦνθ᾽" ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ὄπισθε φίλον τετιημένη ἤτορ στεῖχε κατὰ κρῆθεν κεκαλυμμένη: ἀμφὶ δὲ πέπλος κυάνεος ῥαδινοῖσι θεῆς ἐλελέζετο ποσσίν. 
εἶψα δὲ δώμαθ᾽ ἵκοντο διοτρεφέος Κελεοῖο, βὰν δὲ δι᾿ αἰθούσης, ἔνθα σῴισι πότνια μήτηρ 18 ἧστο παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο, παῖδ᾽ ὑπὸ κόλπῳ ἔχουσα, νέον θάλος" αἱ δὲ παρ᾽ αὐτὴν ἔδραμον" ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἔβη ποσὶ, καί ῥα μελάθρου κῦρε κάρη, πλῆσεν δὲ θύρας σέλαος θείοιο. τὴν δ᾽ αἰδώς τε σέβας τε ἰδὲ χλωρὸν δέος εἷλεν 190 εἶξε δέ οἱ κλισμοῖο καὶ ἑδριάασθαι ἄνωγεν. ἀλλ᾽ οὐ Δημήτηρ ὡρηφόρος ἀγλαόδωρος ἤθελεν ἑδριμασθαι ἐπὶ κλισμοῖο φαεινοῦ, ἀλλ᾽ ἀκέουσα ἔμιμνε, κατ᾽ ὄμματα καλὰ βαλοῦσα, πρίν γ᾽ ὅτε δή οἱ ἔθηκεν ᾿Ιάμβη κέδν᾽ εἰδυῖα 190 πηκτὸν ἕδος, καθύπερθε δ᾽ ἐπ᾽ ἀργύφεον βάλε κῶας. ἔνθα καθεξομένη προκατέσχετο χερσὶ καλύπτρην" δηρὸν δ᾽ ἄφθογγος τετιημένη ἧστ᾽ ἐπὶ δίφρου, οὐδέ τιν᾽ οὔτ᾽ ἔπεϊ προσπτύσσετο οὔτε τι ἔργῳ, 

-1 
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᾽ ᾽ 
““ 

ἀλλ᾽ ἀγέλαστος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 200 
Φ ᾿ ΄ ’ Ἀ 

ἧστο, πόθῳ μινύθουσα βαθυζώνοιο θυγατρὸς, 
΄ Φ Ψ ὃ} ͵ 9 ’ ᾽’ 7 ε “Ὁ 

πρίν γ᾽ ὅτε δὴ χλεύῃς μιν Ιάμβη κέδν᾽ εἰδυῖα 

πολλὰ παρασκώπτουσ᾽ ἐτρέψατο πότνιαν, ἁγνὴν, 

μειδῆσαι γελάσαι τε καὶ ἵλαον σχεῖν θυμόν' 

ἣ δή οἱ καὶ ἔπειτα μεθύστερον εὔαδεν ὀργαῖς. ορῦ 
[4] εἾ ᾿ ͵ ͵ , » 

τῇ δὲ δέπας Μετάνειρα δίδου μελιηδέος οἰνου 
ἐς ᾿] Ὁ ᾽ 3 “ : ἊΝ » Ά , ξ Δὲ 

πλήσασ᾽" ἡ δ᾽ ἀνένευσ᾽" οὐ γὰρ θεμιτὸν οἱ ἔφασκε 

πίνειν οἶνον ἐρυθρόν" ἄνωγε δ᾽ ἄρ᾽ ἄλφι καὶ ὕδωρ 

δοῦναι μίξασαν πιέμεν γχλήχωνι τερείνῃ. 

ἡ δὲ κυκεῶ τεύξασα θεᾷ πόρεν, ὡς ἐκέλευε" 910 

δεξαμένη δ᾽ ὁσίης ἐπέβη πολυπότνια Δηώ. 

τῆσι δὲ μύθων ἦρχεν ἐὔξωνος Μετάνειρα" 

Χαῖρε, γύναι, ἐπεὶ οὔ σε κακῶν ἄπ᾽ ἔολπα τοκήων 

ἔμμεναι, ἀλλ᾽ ἀγαθῶν᾽ ἐπί τοι πρέπει ὄμμασιν αἰδὼς 

καὶ χάρις, ὡσεί πέρ τε θεμιστοπόλων βασιλήων. φ1ῦ 

ἀχλὰ θεῶν μὲν δῶρα καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ 

τέτλαμεν ἄνθρωποι" ἐπὶ γὰρ ζυγὸς αὐχένι κεῖται. 
“ 

ἴω 
δ ᾿ 

νῦν δ᾽, ἐπεὶ ἵκεο δεῦρο, παρέσσεται, ὅσσα τ᾽ ἐμοί περ. 

παῖδα δέ μοι τρέφε τόνδε, τὸν ὀψύγονον καὶ ἄελπτον 

ὥπασαν ἀθάνατοι, πολυάρητος δέ μοι ἐστίν. 290 

εἰ τόν γ᾽ ἐκθρέψαιο, καὶ ἥβης μέτρον ἵκουτο, 

ἢ ῥά κε τίς σε ἰδοῦσα γυναικῶν θηλυτεράων 

ζηλώσαι" τόσα κέν τοι ἀπὸ θρεπτήρια δοίην. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἐυστέφανος Δημήτηρ' 

καὶ σὺ, γύναι, μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ἐσθλὰ πόροιε. 

παῖδα δέ τοι πρόφρων ὑποδέξομαι, ὥς με κελεύεις 226 

θρέψασθ᾽- οὔ μιν, ἔολπα, κακοφραδίῃησι τυιθήνης 

οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐπηλυσίη δηλήσεται οὔτε τομαῖον'" 
ῇ, ᾿ ͵ 

οἶδα γὰρ ἀντίτομον μεγᾶ φέρτερον οὐλοτοόμοιο, 
Ἵ Ν “ 

οἶδα δ᾽ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἐσθλὸν ἐρυσμὸν. 280 

Ὡς ἄρα φωνήσασα θυώδεϊ δέξατο κόλπῳ 

χερσίν τ᾽ ἀθανάτῃσι" γεγήθει δὲ φρένα μήτηρ. 

ὡς ἡ μὲν Κελεοῖο δαΐφρονος ἀγλαὸν υἱὸν, 
“ βιὰ δὦ “ 2 οἵ. ΄ 

Δημοφόωνθ,, ὃν ἐτικτεν ἐύζωνος Μετάνειρα, 
» 

4 δ, .Κ "ἡ Φ 

ἔτρεφεν ἐν μεγάροις" ὁ δ᾽ ἀέξετο δαίμονι ἧσος, 23 

οὔτ᾽ οὖν σῖτον ἔδων, οὐ θησάμενος [γάλα μητρός" 
᾽ ᾿ ᾿ » Ἴ ΚΡ ᾿ τ 

ἀλλὰ γὰρ ἤματα μεν μιν ἐὐστέφανος) Δημήτηρ 2869. 

χρίεσκ᾽ ἀμβροσίῃ, ὡσεὶ θεοῦ ἐκγεγαῶτα, - 

ἵ 

γ᾽ 
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ἡδὺ καταπνείουσα καὶ ἐν κόλποισιν ἔχουσα" 
νύκτας δὲ κρύπτεσκε πυρὸς μένει, ἠύτε δαλόν, 
λάθρα φίλων γονέων' τοῖς δὲ μέγα θαῦμ' ἐτέτυκτο, 
ὡς προθαλὴς τελέθεσκε, θεοῖσι δὲ ἄντα ἐῴκει. 
καί κέν μιν ποίησεν ἀγήρων τ᾽ ἀθάνατόν τε, 
εἰ μὴ ἂρ’ ἀφραδίῃσιν ἐΐξωνος Μετάνειρα 
νύκτ᾽ ἐπιτηρήσασα θυώδεος ἐκ θαλάμοιο 
σκέψατο' κώκυσεν δὲ καὶ ἄμφω πλήξατο μηρὼ 
δείσασ᾽ ᾧ περὶ παιδὶ καὶ ἀάσθη μέγα θυμῷ, 
καί ῥ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντω προσηύδα" 

Τέκνον Δημοφόων, ἕξείνη σε πυρὶ ἔνι πολλῷ 
κρύπτει, ἐμοὶ δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ τίθησιν. «ὃ σον "ἢ 7 - ἜΣ Ἐν - ΄7΄ ὡς φάτ᾽ ὀδυρομένη" τῆς δ᾽ ἄϊε δῖα θεάων. 
τῇ δὲ χολωσαμένη καλλιστέφανος Δημήτηρ 
παῖδα φίλον, τὸν ἄελπτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτικτε, 
χείρεσσ’ ἀθανάτῃσιν ἀπὸ ἕο θῆκε πέδονδε, 
ἐξανελοῦσα πυρὸς, θυμῷ κοτέσασα μάλ᾽ αἰνῶς, 
καί ῥ᾽ ἄμυδις προσέειπεν ἐΐξωνον Μετάνειραν" 

, Νήϊδες ἄνθρωποι, ἀφράδμονες οὔτ᾽ ἀγαθοῖο 2 ΄ ; » - αἰσαν ἐπερχομένου προγνώμεναι οὔτε κακοῖο" 
καὶ σὺ γὰρ ἀφραδίῃσι τεῆς νήκεστον ἀάσθης. 
ἴστω γὰρ θεῶν ὅρκος, ἀμείλικτον Στυγὸς ὕδωρ, 
ἀθάνατον κέν τοι καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα 
παῖδα φίλον ποίησα καὶ ἄφθιτον ὥπασα τιμήν" 
νῦν δ᾽ οὐκ ἔσθ᾽, ὥς κεν θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξαι" 
τιμὴ δ᾽ ἄφθιτος αἰὲν ἐπέσσεται, οὕνεκα γουνῶν 
ἡμετέρων ἐπέβη καὶ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἴαυσεν. 
ὥρῃσιν δ᾽ ἄρα τοῦγε, περιπλομένων ἐνιαυτῶν, 
παῖδες ᾿Ελευσινίων πόλεμον καὶ φύλοπιν αἰνὴν 
αἰὲν ᾿Αθηναίοισι συνάξουσ᾽ ἤματα πάντα. 

ἈΞ ἣξ ᾿ξ ἢξ ἕω ἢ ω 

εἰμὶ δὲ Δημήτηρ τιμάοχος, ἥτε μέγιστον 
ἀθανάτοις θνητοῖσί τ᾽ ὄναρ καὶ χώρμα τέτυκται. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι νηόν τε μέγαν καὶ βωμὸν ὑπ᾽ αὐτῷ 
τευχόντων πᾶς δῆμος ὑπαὶ πόλιν αἰπύ τε τεῖχος, Καλλιχόρου καθύπερθεν, ἐπὶ προὔχοντι κολωνῷ. ὄργια δ᾽ αὐτὴ ἐγὼν ὑποθήσομαι, ὡς ἂν ἔπειτα 
εὐαγέως ἔρδοντες ἐμὸν νόον ἱλάσκοισθε. 
Ὡς εἰποῦσα θεὼ μέγεθος καὶ εἶδος ἄμειψε, 
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γῆρας ἀπωσαμένη, περί τ᾽ ἀμφί τε κάλλος ἄητο' 

ὀδμὴ δ᾽ ἱμερόεσσα θυηέντων ἀπὸ πέπλων 

σκίδνατο, τῆλε δὲ φέγγος ἀπὸ χροὸς ἀθανάτοιο 

λάμπε θεῆς, ξανθαὶ δὲ κόμαι κατενήνοθεν ὥμους, 

αὐγῆς δ᾽ ἐπλήσθη πυκινὸς δόμος, ἀστεροπῆς ὥς" ΠΟ 280 

βῆ δὲ διὲκ μεγάρων" τῆς δ᾽ αὐτίκα γούνατ᾽ ἔλυντο, 

δηρὸν δ᾽ ἄφθογγος γένετο χρόνον, οὐδέ τι παιδὸς ἃ 

μνήσατο τηλυγέτοιο ἀπὸ δαπέδου ἀνελέσθαι. 

τοῦ δὲ κασίγνηται φωνὴν ἐσάκουσαν ἐλεινὴν, : 

κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾽ εὐστρώτων λεχέων θόρον" ἡ μὲν ἔπειτα 

παῖδ᾽ ἀνὰ χερσὶν ἑλοῦσα ἑῷ ἐγκάτθετο κόλπῳ" 986 

ἡ δ᾽ ἄρα πῦρ ἀνέκαι᾽" ἡ δ᾽ ἔσσυτο πόσσ᾽ ἁπαλοῖσι, 

μητέρ᾽ ἀναστήσουσα θυώδεος ἐκ θαλάμοιο. 

ἀγρόμεναι δέ μιν ἀμφὶς ἐλούεον ἀσπαίροντα 

ἀμφαγαπαζόμεναι" τοῦ δ᾽ οὐ μειλίσσετο θυμός" 990 

χειρότεραι γὰρ δή μιν ἔχον τροφοὶ ἠδὲ τιθῆναι. 

Αἱὶ μὲν παννύχιαι κυδρὴν θεὸν ἱλάσκοντο, 

δείματι παλλόμεναι" ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένῃφιν 

εὐρυβίῃ Κελεῷ νημερτέα μυθήσαντο, 

ὡς ἐπέτελλε θεὰ, καλλιστέφανος Δημήτηρ. 29. 

αὐτὰρ ὅγ᾽ εἰς ἀγορὴν καλέσας πολυπείρονα λαὸν 

ἤνωγ᾽ ἠὐκόμῳ Δημήτερι πίονα νηὸν 

ποιῆσαι καὶ βωμὸν ἐπὶ προὔχοντι κολωνῷ. 

οἱ δὲ μάλ᾽ αἶψ᾽ ἐπίθοντο καὶ ἔκλυον αὐδήσαντος, 

τεῦχον δ᾽, ὡς ἐπέτελλ᾽- ὁ δ᾽ ἀέξετο δαίμονος αἴσῃ" 800 

αὐτὰρ ἐπεὶ τέλεσαν καὶ ἐρώησαν καμάτοιο, 

βάν ῥ᾽ ἴμεν οἴκαδ᾽ ἕκαστος" ἀτὰρ ξανθὴ Δημήτηρ 

ἔνθα καθεζομένη μακάρων ἀπὸ νόσφιν ἁπάντων, 

μίμνε πόθῳ μινύθουσα βαθυζώνοιο θυγατρός. 

αἰνότατον δ᾽ ἐνιαυτὸν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν 805 

ποίησ᾽ ἀνθρώποις καὶ κύντατον, οὐδέ τι γαῖα 

σπέρμ’ ἀνίει" κρύπτεν γὰρ ἐῦστέφανος Δημήτηρ. 

πολλὰ δὲ καμπύλ ἄροτρα μάτην βόες εἵλκον ἀρούραις" 

πολλὸν δὲ κρῖ λευκὸν ἐτώσιον ἔμπεσε γαίῃ. 

καί νύ κε πάμπαν ὄλεσσε γένος μερόπων ἀνθρώπων 

λιμοῦ ὑπ᾽ ἀργαλέης, γεράων τ᾽ ἐρικυδέα τιμὴν 811 

καὶ θυσιῶν ἤμερσεν ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντας, 

εἰ μὴ Ζεὺς ἐνόησεν ἑῷ τ᾽ ἐφράσσατο θυμῷ. 

Ἶριν δὲ πρῶτον χρυσόπτερον ὦρσε καλέσσαι 

αι χα Χ}) ὡ«ἀἂἕΔ 
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Ἶ , 3 Δήμητρ᾽ ἠὔκομον, πολυήρατον εἶδος ἔχουσαν. 81 
τ ἀν ἢ ΠΣ ᾿ ἿΞ ᾿ 
ὡς ἔφαθ᾽: ἡ δὲ Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίωνι 

᾿Ὶ 5 ,ὔ 

πείθετο καὶ τὸ μεσηγὺ διέδραμεν ὦκα πόδεσσιν. 
“ ᾿ 7, ᾽ “ , ἵκετο δὲ πτολίεθρον ᾿λευσῖνος θυοέσσης, 

᾿ ΕΝ κἊ5 , , 
εὗρεν δ᾽ ἐν γηῷ Δημήτερα κυανόπεπλον, 
καί μὲν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 820 

Δήμητερ, καλέει σε πατὴρ Ζεὺς ἄφθιτα εἰδὼς 
ἐλθέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν αἰειγενετάων. 
᾽ 5 ὦ ᾽ » ᾿] Ἂ » ᾽ Ν μὴ ἀλλ᾽ ἴθι, μηδ᾽ ἀτέλεστον ἐμὸν ἔπος ἐκ Διὸς ἔστω. 

ἃ ΄ ΄ - " » ᾽ ͵ ΄ 
Ὡς φάτο λισσομένη" τῆς δ᾽ οὐκ ἐπεπείθετο θυμός. 

αὗτις ἔπειτα πατὴρ μάκαρας θεοὺς αἰὲν ἐόντας 825 
πάντας ἐπιπροΐωλλεν" ἀμοιβηδὶς δὲ κιόντες 
κίκλησκον καὶ πολλὰ δίδον περικαλλέα δῶρα, 

΄ [ν » ΄ 4 ΓΑ 

τιμάς θ᾽, ἅς κεν ἕλοιτο μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἑλέσθαι" 
» -“ ͵7͵ Ἁ Ἷ 

ἀλλ᾽ οὔτις πεῖσαι δύνατο φρένας ἠδὲ νόημα 
θυμῷ χωομένης" στερεῶς δ᾽ ἠναίνετο μύθους. 3830 
οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ἔφασκε θυώδεος Οὐλύμποιο 
πρὶν γ᾽ ἐπιβήσεσθαι, οὐ πρὶν γῆς καρπὸν ἀνήσειν, 
πρὶν ἴδοι ὀφθαλμοῖσιν ἑὴν εὐώπιδα κούρην. 

΄ » 4 ’ κ Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄκουσε βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεὺς, 
εἰς Ἔρεβος πέμψε χρυσόρραπιν ᾿Αργειφόντην, 883 
ὄφρ᾽ Αἴδην μαλακοῖσι παραιφάμενος ἐπέεσσιν 
ὡγνὴν Περσεφόνειαν ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος 
ἐς φάος ἐξαγάγοι μετὰ δαίμονας, ὄφρα ἑ μήτηρ 
ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα μεταλλήξειε χόλοιο. 
“Ἑρμῆς δ᾽ οὐκ ἀπίθησεν, ἄφαρ δ᾽ ὑπὸ κεύθεα γαίης 340 

, Ἃ .“ » , 

ἐσσυμένως κατόρουσε, λιπὼν ἕδος Οὐλύμποιο. 
τέτμε δὲ τὸν γε ἄνακτα δόμων ἔντοσθεν ἐόντα, 
" , Χ 2 

ἥμενον ἐν λεχέεσσι σὺν αἰδοίῃ παρακοίτι, 
πόλλ᾽ ἀεκαζομένῃ μητρὸς πόθῳ" ἡ δ᾽ ἔτ᾽ ἄτλητον 
ὀργισθεῖσα θεῶν μακάρων μηνίετο βουλῇ. 845 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος προσέφη κρατὺς Ἀργειφόντης" 
Ἅδη κυανοχαῖτα, καταφθιμένοισιν ἀνάσσων, 

Ζεύς με πατὴρ ἤνωγεν ὠγανὴν Περσεφόνειαν 
᾿] “ ᾿] ’ Ὰ “4 ΕΣ ε ᾽; 

ἐξαγαγεῖν ᾿Βρέβευσφι μετὰ σφέας, ὄφρα ἑ μήτηρ 
ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα χόλου καὶ μήνιος αἰνῆς 860 
ἀθανάτοις παύσειεν" ἐπεὶ μέγα μήδεται ἔργον, 

“-“ -“ » Ἷ ᾿ 

φθῖσαι φῦλ᾽ ἀμενηνὰ χαμαιγενέων ἀνθρώπων, 
’ ἕ Ν “ "4 7 Χ σπέρμ᾽ ὑπὸ γῆς κρύπτουσα, καταφθινύθουσα δὲ τιμὰς 

ὼ 
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ἀθανάτων" ἡ δ᾽ αἰνὸν ἔχει χόλον, οὐδὲ θεοῖσι 

μίσγεται, ἀλλ᾽ ἀπάνευθε θυώδεος ἔνδοθι νηοῦ ϑδῦ 

ἧσται, Ἐλευσῖνος κραναὸν πτολίεθρον ἔχουσα. 

Ὧςς φάτο' μείδησεν δὲ ἄναξ ἐνέρων ἈΑϊδωνεὺς 

ὀφρύσιν, οὐδ᾽ ἀπίθησε Διὸς βασιλῆος ἐφετμῇς. 

ἐσσυμένως δ᾽ ἐκέλευσε δαΐφρονι Περσεφονείῃ" 

Ἔρχεο, Περσεφόνη, παρὰ μητέρα κυανόπεπλον, 860 

ἤπιον ἐν στήθεσσι μένος καὶ θυμὸν ἔχουσα, 

μηδέ τι δυσθύμαινε λίην περιώσιον ἄλλων. 

οὔ τοι ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικὴς ἔσσομ᾽ ἀκοίτης, 

αὐτοκασίγνητος πατρὸς Διός" ἔνθα δ᾽ ἐοῦσα 

δεσπόσσεις πάντων, ὁπόσα ζώει τε καὶ ἕρπει, 86 

τιμὰς δὲ σχήσεισθα μετ᾽ ἀθανάτοισι μεγίστας. 

τῶν δ᾽ ἀδικησάντων τίσις ἔσσεται ἤματα πάντα, 

οἵ κεν μὴ θυσίαισι τεὸν μένος ἱλάσκωνται, 

εὐαγέως ἔρδοντες, ἐναίσιμα δῶρα τελοῦντες. 

Ως φάτο" γήθησεν δὲ περίφρων Περσεφόνεια, 870 

καρπαλίμως δ᾽ ἀνόρουσ᾽ ὑπὸ χάρματος" αὐτὰρ ὅγ᾽ Ἅδης 

ῥοιῆς κόκκον ἔδωκε φαγεῖν μελιηδέα, λάθρη 

ἀμφί ἑ νωμήσας, ἵνα μὴ μένον ἤματα πάντα 

αὖθι παρ᾽ αἰδοίῃ Δημήτερι κυανοπέπχῳ. 
ἵππους δὲ προπάροιθεν ὑπὸ χρυσέοισιν ὄχεσφιν ϑ17ῦ 
ἔντυεν ἀθανάτους πολυσημάντωρ ἈΑϊδωνεύς. 
ἡ δ᾽ ὀχέων ἐπέβη, παρὰ δὲ κρατὺς Ἀργειφόντης 
ἡνία καὶ μάστιγα λαβὼν μετὰ χερσὶ φίλῃσι 
σεῦε διὲκ μεγάρων" τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσθην. 

ῥίμφα δὲ μακρὰ κέλευθα διήνυσαν" οὐδὲ θάλασσα 880 
οὔθ᾽ ὕδωρ ποταμῶν οὔτ᾽ ἄγκεα ποιήεντα 
ἵππων ἀθανάτων οὔτ᾽ ἄκριες ἔσχεθον ὁρμὴν, 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτάων βαθὺν ἠέρα τέμνον ἰόντες. 
στῆσε δ᾽ ἄγων, ὅθι μίμνεν ἐὐστέφανος Δημήτηρ, 
νηοῖο προπάροιθε θυώδεος" ἡ δὲ ἰδοῦσα ᾿ 886 
ἤιξ᾽, ἠῦτε μαινὰς ὄρος κάτα δάσκιον ὕλῃ. 
Περσεφόνη δ᾽ ἑτέρω ᾿ ᾿ Ὰ Κ. 

μητρὸς ἑῆς κατ καὶ κ κ Ἕ " 

ὦλτο θέειν Ἐ " ᾿ Ὰ κ Ἔ 

τῆδε Ἐ Ἄ Ξ Ξ Ἂ “κ ᾿ 

Ἢ Ἂ Ω Ἔ ω κ Ἂ 

᾿ . Ἀ Ἀ - Γ᾿ Γ᾿ 

σῶμ ΑΝ δ εν δνδιδιϑν νον λυ... ἡ." 4... ἢ. 

ὡ. νας. 

. νιν χὰ" 5 
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τέκνον, μὴ ῥά τιμ τὰ " ω ω 

βρώμης" ἐξαύδ Ἐ " ἕω ω ω 
ῶ ΕΣ " ω 305 ς μὲν γάρ κε νέουσ 

καὶ παρ᾽ ἐμοὶ καὶ πατρὶ κελαινεφέϊ Κρονιωνι 

ναιέτάοις πάντεσσι τετιμένη ἀθανάτοισι. 
εἰ δ᾽ ἐπάσω, πάλιν αὖτις ἰοῦσ᾽ ὑπὸ κεύθεσι γαίης 

οἰκήσεις ὡρῶν τρίτατον μέρος εἰς ἐνιαυτὸν, 

τὰς δὲ δύω παρ᾽ ἐμοί τε καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν. 400 

ὁππότε δ᾽ ἄνθεσι γαῖ᾽ εὐώδεσιν εἰαρινοῖσι 

παντοδαποῖς θάλλει, τόθ᾽ ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος 
αὖτις ἄνει μέγω θαῦμα θεοῖς θνητοῖς τ᾽ ἀνθρώποις. 

ἢ νὴ »Ὲ Ἐκ Ω ῈἝ Ω 

καὶ τίνι σ᾽ ἐξαπάτησε δόλῳ κρατερὸς Πολυδέγμων ; 
Τὴν δ᾽ αὖ Περσ εφόνη περικαλλὴς ἀντίον ηὔδα' 40ὅ 

Τουγὰρ ἐγώ σοι, μῆτερ, ἐρῶ νημερτέα πάντα" 
εὖτέ μοι Ἑρμῆς ἦλθ᾽ ἐριούνιος ἄγγελος ὠκὺς 
πὰρ πατέρος Κρονίδαο καὶ ἄλλων οὐρανιώνων, 

᾿ ἐλθεῖν ἐξ ̓ Ἐρέβευς, ἵνα μ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα 
λήξαις ἀθανάτοισι χόλου καὶ μήνιος αἰνῆς, 410 
αὐτίκ᾽ ἐγὼν ἀνόρουσ᾽ ὑπὸ χάρματος" αὐτὰρ ὃ λάθρη 
ἔμβαλέ μοι ῥοιῆς κόκκον, μελιηδέ' ἐδωδὴν, 
ἄκουσαν δὲ βίη με προσηνάγκασσε πάσασθαι. 
ὡς δέ μ᾽ ἀναρπάξας Κρονίδεω πυκινὴν διὰ μῆτιν 
ὥχετο, πατρὸς ἐμοῖο, φέρων ὑπὸ κεύθεα γαίης, 415 
ἐξερέω, καὶ πάντα διΐξομαι, ὡς ἐρεείνεις. 
ἡμεῖς μὲν μάλω πᾶσαι ἀν' ἱμερτὸν λειμῶνα, 
Λευκίππη Φαινώ τε καὶ ᾿Ηλέκτρη καὶ ᾿Ιάνθη, 
καὶ Μελίτη ᾿Ιάχη Τε “Ροδεία τε Καλλιρόη τε, 
Μηλόβοσίς τε Τύχη τε καὶ ᾿Ωκυρόη καλυκῶπις, 450 
Χρυσηϊΐς τ᾽ ᾿Ιάνειρά τ᾽ Ἀκάστη τ΄ Αδμήτη τε, 
καὶ “Ῥοδόπη Πλουτώ τε καὶ ἱμερόεσσα Καλυψὼ, 
καὶ Στὺξ Οὐρανίη τε Γαλαξαύρη τ᾽ ἐρατεινὴ, 
παίζομεν ἠδ᾽ ἄνθεα δρέπομεν χείρεσσ᾽ ἐρόεντα, 45 
μίγδα κρόκον τ᾽ ἀγανὸν καὶ ἀγωλλίδας ἡδ᾽ ὑάκινθον, 
καὶ ῥοδέας κάλυκας καὶ λείρια, θαῦμα ἰδέσθαι, 
Ὰ γάρκισσόν θ᾽, ὃν ἔφυσ᾽, ὥσπερ κρόκον, εὐρεῖα χθών. 
αὐτὰρ ἐγὼ δρεπόμην περὶ χάρματι" γαῖα δ᾽ ἔνερθε 

Παλλάς τ᾽ ἐγρεμάχη καὶ [Άρτεμις ἰοχέαιρα, 494. 

ας 
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΄ » 39 Ψ ᾿ 

χώρησεν' τῇ δ᾽ ἔκθορ᾽ ἄναξ κρατερὸς Πολυδέγμων. 480 
[ο] Ν “ “ βῆ δὲ φέρων ὑπὸ γαῖαν ἐν ἅρμασι χρυσείοισι 

πόλλ᾽ ἀεκαζομένην" ἐβόησα δ᾽ ἀρ᾽ ὄρθια φωνῇ. 
ταῦτά τοι ἀχνυμένη περ ἀληθέα πάντ᾽ ἀγορεύω. 

«ἃ Ρ ΄ 5 Ὡς τότε μὲν πρόπαν ἣμαρ ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσαι 
Ἁ ως ἌΧ. 7 ῃ Χ ᾿ » 

πολλὰ μάλ᾽ ἀλλήλων κραδίην καὶ θυμὸν ἴαινον 48ὅ 
ἀμφαγαπαζόμεναι" ἀχέων δ᾽ ἀπεπαύετο θυμός. 

Ἷ ι.. 5 , "1 ᾽ ΄ "» , 

γηθοσύνας δ᾽ ἐδέχοντο παρ᾽ ἀλλήλων ἔδιδόν τε. 
- ᾽ 5 Ἂ 5 5 ἃ , ,ὔ 

τῇσιν δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθ᾽ “Εκάτη λιπαροκρήδεμνος" 
Ψ , 

πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἀμφαγάπησε κόρην Δημήτερος ἁγνήν" 
ἴω 

ἐκ τοῦ οἱ πρόπολος καὶ ὀπάων ἔπλετ᾽ ἄνασσα. 440 

ταῖς δὲ μετ᾽ ἄγγελον ἧκε βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεὺς 
“Ῥεέην ἠύκομον, Δημήτερα κυανόπεπλον 
ἂν , Χ “ “ ς , δ Ἁ 

ἀξέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν, ὑπέδεκτο δὲ τιμὰς 
ὡσέμεν, ἅς κεν ἕλοιτο μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι. 

νεῦσε δέ οἱ κούρην ἔτεος περιτελλομένοιο 445 

τὴν τριτάτην μὲν μοῖραν ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα, 
τὰς δὲ δύω παρὰ μητρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισεν. 
ἃ "“ἷ ᾿] » ᾿] }] ζ Ἁ Ν 7 7 

ὼς ἔφατ᾽ - οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ Διὸς ἀγγελιάων. 
᾽ 

ἐσσυμένως δ᾽ ἤιξε κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων, 
᾿] ΒΥ ἣν ο ;» - , 5 » [ 

εἰς δ᾽ ἄρα  Ῥάριον ἷξε, φερέσβιον οὗθαρ ἀρούρης 40 
τὸ πρὶν, ἀτὰρ τότε γ᾽ οὔτι φερέσβιον, ἀλλὰ ἕκηλον 
εἱστήκει πανάφυλλον: ἔκευθε δ᾽ ἄρα κρῖ λευκὸν 
μήδεσι Δήμητρος καλλισφύρου" αὐτὰρ ἔπειτα 
μέλλεν ἄφαρ ταναοῖσι κομήσειν ἀσταχύεσσιν, 

ΙΝ] 

ἦρος ἀεξομένοιο, πέδῳ δ᾽ ἄρα πίονες ὄγμοι 455 
΄ » ,᾽ Ἁ ᾿] ᾽ ᾽ -“ ΄ 

βρισέμεν ἀσταχύων, τὰ δ᾽ ἐν ἐλλεδανοῖσι δεδέσθαι. 
» » ,ὕ 

ἔνθ᾽ ἐπέβη πρώτιστον ἀπ᾽ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο' 
Ρ] 7] ἈΞ ὦ 5 7 Ζ ἅ -" 

ἀσπασίως δ᾽ ἴδον ἀλλήλας, κεχάρηντο δὲ θυμώ. 
Α 

τὴν δ᾽ ὧδε προσέειπε ἱῬέη λιπαροκρήδεμνος" 
Δεῦρο τέκος, καλέει σε βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεὺς 400 

ἐλθέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν, ὑπέδεκτο δὲ τιμὰς 

δωσέμεν, ἅς κεν ἕλοιο μετ΄ ἀθανάτοισι θεοῖσι. 
νεῦσε δέ σοι κούρην ἔτεος περιτελλομένοιο 

τὴν τριτάτην μὲν μοῖραν ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα, 
Ν Χ ΄ 2 , ᾿ 

[τὰς δὲ δύω παρὰ σοί τε καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν. 4θῦ 
ὥς τοι ὑπέστη ἔσεσθαι" ἑῷ δ᾽ ἐπένευσε κάρητι. 
ἀλλ᾽ ἴθι, τέκνον ἐμὸν, καὶ πείθεο, μηδέ τι λίην 
ἀζηχὲς μενέαινε κελαινεφέϊ Κρονίωνι. 

δὰ διμἑἔόν .»; 

ὟΝ ον αν 
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αἶψα δὲ καρπὸν ἄεξε φερέσβιον ἀνθρώποισι. 
“Ως ἔφατ᾽. οὐδ᾽ ἀπίθησεν ἐύστέφανος Δημήτηρ" 470 

αἶψα δὲ καρπὸν ἀνῆκεν ἀρουράων ἐριβώλων. 
πᾶσα δὲ φύλλοισίν τε καὶ ἄνθεσιν εὐρεῖα χθὼν 
ἔβρισ᾽" ἡ δὲ κιοῦσα θεμιστοπόλοις βασιλεῦσιν 
δεῖξε, Τριπτολέμῳ τε Διοκλεῖ τε πληξίππῳ, 
Εὐμόλπου τε βίῃ Κελεῷ θ᾽ ἡγήτορι λαῶν, 475 
δρησμοσύνην θ᾽ ἱερῶν, καὶ ἐπέφραδεν ὄργια πᾶσιν, 
σεμνὰ, τά τ᾽ οὔπως ἐστὶ παρεξέμεν, οὔτε πυθέσθαι, 
οὔτ᾽ ἀχέειν' μέγα γάρ τι θεῶν ἄγος ἰσχάνει αὐδήν. 
ὄλβιος, ὃ ὃς τάδ᾽ ὄπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων" 480 
ὃς δ᾽ ἀτελὴς ἱερῶν, ὅς τ᾽ ἄμμορος, οὔποθ᾽ ὁμοίως 
αἶσαν ἔχει φθίμενός περ ὑπὸ ζόφῳ εὐρώεντι. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάνθ᾽ πάνθ᾽ ὑπεθήκατο δία θεάων, 
βάν ῥ᾽ ἴμεν Οὔλυμπόνδε θεῶν μεθ᾽ ὁμήγυριν ἄλλων. 
ἔνθα δὲ ναιετάουσι παραὶ Διὶ τερπικεραύνῳ 485 
σεμναί τ᾽ αἰδοῖαί τε" μέγ᾽ ὄλβιος, ὅν τιν᾽ ἐκεῖναι 
προφρονέως φίλωνται ἐπιχθονίων ἀνθρώπων. 
αἶψα δέ οἱ πέμπουσιν ἐφέστιον ἐς μέγα δῶμα 
Πλοῦτον, ὃ ὃς ἀνθρώποις ἄφενος θνητοῖσι δίδωσιν. 
Ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ᾿Ελευσῖνος θυοέσσης δῆμον ἔ ἔχουσαι, 490 

καὶ πέδον ἀμφιρύτην Ἄντρωνά τε πετρήεντα, 
πότνια, ἀγχαόδωρ᾽, ὡρηφόρε, Δηοῖ ἄνασσα, 
αὐτὴ, καὶ κούρη περικαλλὴς Περσεφόνεια, 
πρόφρονες ἀντ᾽ φδῆς βίοτον θυμήρε᾽ ὀπάζξειν. 
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 49 

γ, 

ΕἸΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ. 

Αἰδοίην χρυσοστέφανον καλὴν Ἀφροδίτην 
ἄσομαι, ἣ πάσης Κύπρου κρήδεμνα λέλογχεν 
εἰναλίης, ὅθι μιν Ζεφύρου μένος ὑγρὸν ἀέντος 
ἤνεικεν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 
ἀφρῷ ἔνι μαλακῷ' τὴν δὲ χρυσάμπυκες Ὧραι δ 

Τριπτολέμῳ τε, Πολυξείνῳ τ᾽, ἐπὶ τοῖς δὲ Διοκλεῖ 477 
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δέξαντ᾽ ἀσπασίως, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν" 
κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀθανάτῳ στεφάνην εὔτυκτον ἔθηκαν 
καλὴν, χρυσείην' ἐν δὲ τρητοῖσι λοβοῖσιν 
ἄνθεμ᾽ ὀρειχάλκου χρυσοῖό τε τιμήεντος" τ: 
δειρῇ δ᾽ ἀμφ᾽ ἁπαλῇ καὶ στήθεσιν ἀργυφέοισιν 10 
ὅρμοισι χρυσέοισιν ἐκόσμεον, οἷσί περ αὐταὶ 
᾿Ὥραι κοσμείσθην χρυσάμπυκες, ὁππότ᾽ ἴοιεν 
ἐς χορὸν ἱμερόεντα θεῶν καὶ δώματα πατρός. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα περὶ χροὶ κόσμον ἔθηκαν, 
ἦγον ἐς ἀθανάτους" οἱ δ᾽ ἠσπάζοντο ἰδόντες 1ὅ 
χερσί τ᾽ ἐδεξιόωντο καὶ ἠρήσαντο ἕκαστος 
εἶναι κουριδίην ἄλοχον καὶ οἴκαδ᾽ ἄγεσθαι, 
εἶδος θαυμάζοντες ἰοστεφάνου Κυθερείης. 

, Χαῖρ᾽ ἑλικοβλέφαρε, γλυκυμείλιχε" δὸς δ᾽ ἐν ἀγῶνι 
γίκην τῷδε φέρεσθαι, ἐμὴν δ᾽ ἔντυνον ἀοιδήν. 20 
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

ΥἹ, 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ Η ΛΗΣΤΑΙ. 

Ἀμφὶ Διώνυσον, Σεμέλης ἐρικυδέος υἱὸν, 
μνήσομαι, ὡς ἐφάνη παρὰ θῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο 
ἀκτῇ ἐπὶ προβλῆτι νεην ἔῃ ἀνδρὶ ἐ ἐοικὼς, 
πρωθήβῃ: καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι" 
κυάνεαι, φᾶρος δὲ περὶ στιβαροῖς ἐ ἔχεν ὦμοις ὔ 
πορφύρεον' τάχα δ᾽ ἄνδρες ἐὐσσέλμου ἀπὸ νηὸς 
ληισταὶ προγένοντο θοῶς ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 
Τυρσηνοί" τοὺς δ᾽ ἣγε κακὸς μόρος" οἱ δὲ ἰδόντες 
γεῦσαν ἐς ἀλλήλους, τάχα δ᾽ ἔκθορον᾽ αἶψα δ᾽ ἕλοντες 
εἷσαν ἐπὶ σφετέρης νηὸς κεχαρημένοι ἣτορ. 10 
υἱὸν γάρ μιν ἔφαντο διοτρεφέων βασιλήων 
εἶναι, καὶ δεσμοῖς ἔθελον δεῖν ἀργαλέοισι. 
τὸν δ᾽ οὐκ ἴσχανε δεσμὰ, λύγοι δ᾽ ἀπὸ τηλόσε πῖπτον 
χειρῶν ἠδὲ ποδῶν' ὁ δὲ μειδιάων ἐκάθητο 
ὄμμασι κυανέοισι" κυβερνήτης δὲ νοήσας ὰ ΒΡ 
αὐτίκα οἷς ἑτάροισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε' 

Δαιμόνιοι, τίνα τόνδε θεὸν δεσμεύςεθ᾽ ἑλόντες, 

τρώει, ; "- 

ἢ 
᾿: 



ΥἹ. ΔΙΟΝΎΣΟΣ Η ΛΗ͂ΣΤΑΙ. ᾿ ᾽ ὕλη 

καρτερόν; οὐδὲ φέρειν δύναταί μιν νηῦς εὐεργής. 

ἢ γὰρ Ζεὺς ὅδε γ᾽ ἐστὶν ἢ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 

ἠὲ Ποσειδάων" ἐπεὶ οὐ θνητοῖσι βροτοῖσιν 90 

εἴκελος, ἀλλὰ θεοῖς, οἱ ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσιν. 
“ ᾽ 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αὗτις ἀφῶμεν ἐπ᾽ ἠπείροιο μελαίνης 

αὐτίκα: μηδ᾽ ἐπὶ χεῖρας ἰάλλετε, μή τι χοχωθεὶς 

ὄρσῃ ἀργαλέους τ᾽ ἀνέμους καὶ λαίλαπα πολλήν. 

δῷς φάτο" τὸν δ᾽ ἀρχὸς στυγερῷ ἠνίπαπε μύθῳ" 250 
εξ ς ᾿ 

δαιμόνι᾽, οὖρον ὅρα, ἅμα δ᾽ ἱστίον ἕλκεο νηὸς 
Ἁ ΄ ἊΨ ͵, “ ᾽ ἂν Φ, ον 7 

σὺμ πάνθ᾽ ὅπλα λαβών" ὅδε δ᾽ αὖτ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει. 

ἔλπομαι, ἢ Αἴγυπτον ἀφίξεται ἢ ὅγε Κύπρον 
ἣν" 2 «ς , ἂ « Γ. ᾽ Ν Ν 

ἢ ἐς Ὑπερβορέους ἢ ἑκαστέρω" ἐς δὲ τελευτὴν 
“ “ " 

ἔκ ποτ᾽ ἐρεῖ αὐτοῦ τε φίλους καὶ κτήματα πάντα 830 
δ γ Υ 

οὕς τε κασιγνήτους, ἐπεὶ ἥμιν ἔμβαλε δαίμων. 

ἃς εἰπὼν ἱστόν τε καὶ ἱστίον ἕλκετο νηός. 
» Ν ἂν Γι ς ,ὔ 5 Ε] Ά, δι ΘΑ Φ ἢν 

ἔμπνευσεν δ᾽ ἄνεμος μέσον ἱστίον: ἀμφὶ δ᾽ ἄρ ὅπλα 

καττάνυσαν᾽ τάχα δέ σφιν ἐφαίνετο θαυματὰ ἔργα. 

οἶνος μὲν πρώτιστα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν 8 
.ς ΄ 7 ᾽ Ὁ, Ε 3 Ὁ Ἀ 

ἡδύποτος κελάρυζ᾽ εὐώδης, ὥρνυτο δ᾽ ὀδμὴ 
ΕῚ , ΄ Ἁ ΄ ΄ , ᾽ , 

ἀμβροσίη" ναύτας δὲ τάφος λάβε πάντας ἰδόντας. 
΄ ς ΄ 

αὐτίκα δ᾽ ἀκρότατον παρὰ ἱστίον ἐξετανύσθη 
», " ἜΝ. - Ἂ ᾿ 

ἄμπελος ἔνθα καὶ ἔνθα, κατεκρημνῶντο δὲ πολλοὶ 

βότρυες" ἀμφ᾽ ἱστὸν δὲ μέλας εἱλίσσετο κισσὸς, 40 

ἄνθεσι τηλεθάων, χαρίεις δ᾽ ἐπὶ καρπὸς ὀρώρει" 

πάντες δὲ σκαλμοὶ στεφάνους ἔχον" οἱ δὲ ἰδόντες, 

νῇ ἤδη τότ᾽ ἔπειτα κυβερνήτην ἐκέλευον 
-“ ς δ . “ , ΒΨ ἈΝ 

γῇ πελάαν" ὁ δ᾽ ἄρα σφι λέων γένετ ἔνδοθι νηὸς 
͵ ᾽ » 

δεινὸς ἐπ᾽ ἀκροτάτης, μέγα δ᾽ ἔβραχεν, ἐν δ᾽ ἄρα μέσσῃ 

ἄρκτον ἐποίησεν λασιαύχενα, σήματα φαίνων" “ὃ 

ἂν δ᾽ ἔστη μεμαυῖα" λέων δ᾽ ἐπὶ σέλματος ἄκρου 
,ὔ ΄ ς ᾽ ΄ 5 ͵ 

δεινὸν ὑπόδρα ἰδών" οἱ δ᾽ εἰς πρύμνην ἐφόβηθεν, 

ἀμφὶ κυβερνήτην δὲ σαόφρονα θυμὸν ἔχοντα 

ἔσταν ἄρ᾽ ἐκπληγέντες" ὁ δ᾽ ἐξαπίνης ἐπορούσαξς δ0 
΄ Ν , ΄7 

ἀρχὸν ἕλ᾽, οἱ δὲ θύραξε κακὸν μόρον ἐξαλύοντες 

πάντες ὁμῶς πήδησαν, ἐπεὶ ἴδον, εἰς ἅλα δῖαν, 
-“ Ἢ ’ , ᾽ 7 

δελφῖνες δ᾽ ἐγένοντο" κυβερνήτην δ᾽ ἐλεήσας 
»Μ » ΄ , - 

ἔσχεθε καί μιν ἔθηκε πανόλβιον εἶπέ τε μῦθον" 
ἘΠ Ὴ κ΄ - “ -“ 

Θάρσει, δῖε κάτωρ, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ" δὅ 
ἢ ν ἃν Ν , Ε Ὰ ͵ , 

εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ Διόνυσος ἐρίβρομος, ὃν τέκε μήτηρ 
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Καδμηὶς Σεμέλη Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα. 
Χαῖρε, τέκος Σεμέλης εὐώπιδος" οὐδέ πῃ ἔστι 

σεῖό γε ληθόμενον γλυκερὴν κοσμῆσαι ἀοιδήν. 

ὙΗ, 

ΕΙΣ ΑΡΕΑ. 

Ἄρες ὑπερμενέτα, βρισάρματε, χρυσεοπήληξ, 
ὀμβριμόθυμε, φέρασπι, πολισσόε, χαλκοκορυστὰ, 
καρτερόχειρ, ἀμόγητε, δορυσθενὲς, ἕρκος ᾽Ολύμπου, 
Νίκης εὐπολέμοιο πάτερ, συναρωγὲ Θέμιστος, 
ἀντιβίοισι τύραννε, δικαιοτάτων ἀγὲ φωτῶν, ὅ 
ἠνορέης σκηπτοῦχε, πυραυγέα κύκλον ἑλίσσων 
αἰθέρος ἑπταπόροις ἐνὶ τείρεσιν, ἔνθα σε πῶλοι 
ζαφλεγέες τριτάτης ὑπὲρ ἄντυγος αἰὲν ἔχουσι" 
κλῦθι, βροτῶν ἐπίκουρε, δοτὴρ εὐθαρσέος ἥβης, 
πρηὺ καταστίλβων σέλας ὑψόθεν ἐς βιότητα 10 
ἡμετέρην καὶ κάρτος ἀρήιον, ὥς κε δυναίμην 
σεύασθαι κακότητα πικρὴν ἀπ᾽ ἐμοῖο καρήνου, 
καὶ ψυχῆς ἀπατηλὸν ὑπογνάμψαι φρεσὶν ὁρμὴν, 
θυμοῦ τ᾽ αὖ μένος ὀξὺ κατισχέμεν, ὅς μ᾽ ἐρέθησι 
φυλόπιδος κρυερῆς ἐπιβαινέμεν: ἀλλὰ σὺ θάρσος 15 
δὸς, μάκαρ, εἰρήνης τε μένειν ἐν ἀπήμοσι θεσμοῖς 
δυσμενέων προφυγόντα μόθον κῆράς τε βιαίους. 

ὙΠ), 

ΕΙΣ ΑΡΤΕΜΙΝ. 
ΕΝ Ω [4 ; ς 7 Ἄρτεμιν ὕμνει, Μοῦσα, κασιγνήτην Ἑ κάτοιο, 

παρθένον ἰοχέαιραν, ὁμότροφον Ἀπόλλωνος, 
θ᾽ ἵππους ἄρσασα βαθυσχοίνοιο Μέλητος 
ῥίμφα διὰ Σμύρνης παγχρύσεον ἅρμα διώκει 
᾽  ὰ » ῇ “.,4Δ» » Γ ᾽ ῇ ες Κλάρον ἀμπελόεσσαν, ὅθ᾽ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων 5 
ἧσται μιμνάζων ἑκατηβόλον ἰοχέαιραν. ' 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε θεαὶ θ᾽ ἅμα πᾶσαι ἀοιδῇ" 
αὐτὰρ ἐγώ σε πρῶτα καὶ ἐκ σέθεν ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 
σεῦ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὕμνον. 

᾽ 



θὲ» πον χὲς; χει, 129 

ΙΧ, 

ΕἸΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ. 

Κυπρογενῆ Κυθέρειαν ἀείσομαι, ἥτε βροτοῖσι 
μείλίχα δῶρα δίδωσιν, ἐφ᾽ ἱμερτῷ δὲ προσώπῳ 
αἰεὶ μειδιάει καὶ ἐφ᾽ ἱμερτὸν φέρει ἄνθος. 

Χαῖρε, θεὰ, Σαλαμῖνος ἐὐκτιμένης μεδέουσα 
καὶ πάσης Κύπρου' δὸς δ᾽ ἱμερόεσσαν ἀοιδήν. δ 
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

ον 

ΕἸΣ ΑΘΗΝΑΝ. 

Παλλάδ᾽ “Ἀθηναίην ἐρυσίπτολιν ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 
δεινὴν, ἡ σὺν Ἄρηι μέλει πολεμήια ἔργα 
περθόμεναί τε πόληες ἀστή τε πτόλεμοί τε, 
καί τ᾽ ἐρρύσατο λαὸν ἰόντα τε γισσόμενόν τε. 

Χαῖρε, θεὰ, δὸς δ᾽ ἄμμι τύχην εὐδαιμονίην τε. 5 

ΑἹ, 

ΕΙΣ ΗΡΑΝ. 

Ἥρην ἀείδω χρυσόθρονον, ἣ ἣν τέκε “Ῥείη, 
ἀθανάτων βασίλειαν, ὑπείροχον εἶδος ἔχουσαν, 
Ζηνὸς ἐριγδούποιο κασιγνήτην ἄλοχόν τε, 
κυδρὴν, ἣν πάντες μάκαρες κατὰ μακρὸν ᾿Ολυμπον 
ἁζόμενοι τίουσιν ὁμῶς Διὶ τερπικεραύνῳ. ξςι 

ΧΙ]. 

ΕΣ ΔΗΜΗΤΡΑΝ. 

᾿Δήμητρ᾽ ἠὔκομον, σεμνὴν θεὸν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 
αὐτὴν καὶ κούρην, περικαλλέα Φερσεφόνειαν. 

Χαῖρε, θεὰ, καὶ τήνδε σάω πόλιν: ἄρχε δ᾽ ἀοιδῆς. 
α ὃ 
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ΧΗΣ. ἃ. 

ΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΩ͂Ν. 

Μητέρα μοι πάντων τε θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων 
ὕμνει, Μοῦσα λίγεια, Διὸς θυγάτηρ μεγάλοιο, 
ἡ κροτάλων τυπάνων τ᾽ ἰαχὴ, σύν τε βρόμος αὐλῶν 
εὔαδεν, ἠδὲ λύκων κλαγγὴ χαροπῶν τε λεόντων, 
οὔρεά τ᾽ ἠχήεντα καὶ ὑλήεντες ἔναυλοι. ὄ 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε θεαὶ θ᾽ ἅμα πᾶσαι ἀοιδῇ. 

ΠΝ 

ΕῚΣ ἩΡΑΚΛΕΑ ΛΕΟΝΤΟΘΥΜΟΝ. 
« 7 Ἁ εχ ΡῸ, ἃ ὙΣΡΕΣ ὧν ν 
Ηρακλέα, Διὸς υἱὸν, ἀείσομαι, ὃν μέγ᾽ ἄριστον ξ 

᾿ ΕΕῚ ψ' , »ἷ Ψ 

γείνατ᾽ ἐπιχθονίων Θήβῃς ἔνι καλλιχόροισιν 
Ἀλκμήνη μιχθεῖσα κελαινεφέϊ Κρονίωνι" 
ὃς πρὶν μὲν κατὰ γαῖαν ἀθέσφατον ἠδὲ θάλασσαν 
πλαζόμενος πομπῇσιν ὕπ᾽ Εὐρυσθῆος ἄνακτος ὅ 
πολλὰ μὲν αὐτὸς ἔρεξεν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ᾽ ἀνέτλη" 

“ “ιν α ΟΥ̓ “ , ᾽ , 

γῦν δ᾽ ἤδη κατὰ καλὸν ἕδος νιφόεντος ᾽Ολύμπου 
“ δ ΨΝ ἤ “ ναίει τερπόμενος καὶ ἔχει καλλίσφυρον “Ἥβην. 
Χαῖρε, ἄναξ, Διὸς υἱέ" δίδου δ᾽ ἀρετήν τε καὶ ὄλβον. 

Ἂν; 

ΕἸΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΝ. 

᾿Ιητῆρα νόσων Ἀσκληπιὸν ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 
υἱὸν Ἀπόλλωνος, τὸν ἐγείνατο δῖα Κορωνὶς 
Δωτίῳ ἐν πεδίῳ, κούρη Φλεγύου βασιλῆος, 
χάρμα μέγ᾽ ἀνθρώποισι, κακῶν θελκτῆρ᾽ ὀδυνάων. 
Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἄναξ" λίτομαι δέ σ᾽ ἀοιδῇ. δ 

νει; 

ΕΙΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΥ͂Σ. 
[ον ᾿ Κάστορα καὶ Πολυδεύκε᾽ ἀείσεο, Μοῦσα λίγεια, 



ΧΥΙΙ. ΕἸΣ ἙΡΜΗ͂Ν, ΧΥ͂ΠΙ. ΕἸΣ ΠΑΝΑ. 1951] 

Τυνδαρίδας, οἱ Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἐξεγένοντο" 
τοὺς ὑπὸ Ταὐγέτου κορυφῆς τέκε πότνια Λήδη 
λάθρη ὑποδμηθεῖσα κελαινεφέϊ Κρονίωνι. 

Χαίρετε, Τυνδαρίδαι, ταχέων ἐπιβήτορες ἵππων. ὅ 

Ν 

ΧΥΠ. 

ΕΙΣ ἝΡΜΗΝ. 

Ἑρμῆν ἀείδω Κυλλήνιον, Ἀργειφόντην, 
Κυλλήνης μεδέοντα. καὶ ᾿Αρκαδίης πολυμήλου, 
ἄγγελον ἀθανάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαῖα, 
Ἄτλαντος θυγάτηρ, Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα, 
αἰδοίη" μακάρων δὲ θεῶν ἀλέεινεν ὅμιλον, δ 
ἄντρῳ ναιετάουσα παλισκίῳ' ἔνθα Κρονίων 
νύμφῃ ἐὐπλοκάμῳ μισγέσκετο νυκτὸς ἀμολγῷ, 
εὖτε κατὰ γλυκὺς ὕπνος ἔχοι λευκώλενον" Ἤρην' 
λάνθανε δ ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ᾽ ἀνθρώπους. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ' 10 

σεῦ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὕμνον. 

ΧΥΠΙῚ. 

ΕἸΣ ΠΑΝΑ. 

Ἀμφί μοι Ἑρμείαο φίλον γόνον ἔγνεπε, Μοῦσα, 
αἰγιυπόδην, δικέρωτα, φιλόκροτον, ὅστ᾽ ἀνὰ πίση 
δενδρήεντ᾽ ἄμυδις φοιτᾷ χοροήθεσι νύμφαις, 
αἵτε κατ᾽ αἰγίλυπος πέτρης στείβουσι κάρηνα 
Πῶν᾽ ἀνακεκλόμεναι, νόμιον θεὸν, ἀγλαέθειρον, δ 

αὐχμήενθ᾽, ὃς πάντα λόφον νιφόεντα λέλογχε 
καὶ κορυφὰς ὀρέων καὶ πετρήεντα κέλευθα. 
φοιτᾷ δ ἔνθα καὶ ἔνθα διὰ ῥ ῥωπήϊα πυκνὰ, 
ἄλλοτε μὲν ῥείθροισιν ἐφεζόμενος μαλακοῖσιν, 
ἄλλοτε δ᾽ αὖ πέτρῃσιν ἐν ἠλιβάτοισι διοιχνεῖ, 10 
ἀκροτάτην κορυφὴν μηλόσκοπον εἰσαναβαίνων. 

ΧΥΙ. Χαῖρ᾽, Ἑρμῆ χαριδῶτα, διάκτορε, δῶτορ ἐάων. 12 
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πολλάκι δ᾽ ἀργινόεντα διέδραμεν οὔρεα μακρα, ὃ 
πολλάκι δ᾽ ἐν κνημοῖσι διήλασε θῆρας ἐναίρων, 

ὐ ὀξέα δερκόμενος" τότε δ᾽ ἕσπερος ἔκλαγεν οἷος 
ἴγρης ἐξανιὼν, δονάκων ὕπο μοῦσαν ἀθύρων 4ῇ 
ἥδυμον" οὐκ ἂν τόν γε παραδράμοι ἐν μελέεσσιν 
ὄρνις, ἥτ᾽ ἔαρος πολυανθέος ἐν πετάλοισι 
ϑρῆνον ἐπιπροχέουσα ἵει μελίγηρυν ἀοιδήν. 

εἰ 7, ’ Τὰ » (ὃ 7 : σὺν δέ σφιν τότε Νύμφαι ὀρεστιάδες λιγύμολποι 
ῥοιτῶσαι πυκνὰ ποσσὶν ἐπὶ κρήνῃ μελανύδρῳ 90 
μέλπονται" κορυφὴν δὲ περιστένει οὔρεος ἠχώ" 
δαίμων δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα χορῶν, τότε δ᾽ ἐς μέσον ἕρπων 
τυκνὰ ποσὶν διέπει, λαῖφος δ᾽ ἐπὶ νῶτα δαφοινὸν 
λυγκὸς ἔχει, λυγυρῇσιν ἀγαλλόμενος φρένα μολπαῖς, 
ἐν μαλακῷ λειμῶνι, τόθι κρόκος ἠδ᾽ ὑάκινθος ο5 

3. χῷ ῇ, 7 ͵ ἘΠῚ ὐώδης θαλέθων καταμίσγεται ἄκριτα ποίῃ. 
"μνεῦσιν δὲ θεοὺς μάκαρας καὶ μακρὸν ᾽Ολυμπον'" 
γυ ΄ 

ἷόν θ᾽ “Ἑρμείην ἐριούνιον ἔξοχον ἄλλων 
͵ ς Ἐρὶ ΟΡ - χο 5 ῇ τ γνέπον, ὡς Ὁγ ἅπασι θεοῖς θοὸς ἄγγελός ἐστι, 

δὲ. ΚΗ. Ὁ ᾽ 7 “ 4 , αν ῥ' ὅτ ἐς Αρκαδίην πολυπίδακα, μητέρα μήλων, 80 
" 4. 7 ἐϑιὼ ἂν εν - ͵ ᾽ , ξίκετ᾽, ἔνθα τέ οἱ τέμενος Κυλληνίου ἐστίν. 
νθ᾽ ὅγε καὶ θεὸς ὧν ψαφαρότριχα μῆλ᾽ ἐνόμευεν 
ἱνδρὶ πάρα θνητῷ" λάθε γὰρ πόθος ὑγρὸς ἐπελθὼν 

΄ » γὼ ΄ ΄ α ͵ πλοκ Δ αι" ὑμφῃ εὖ ἄμῳ ρύοπος φιλότητι μυγῆναι 
ς δ᾽ ἐτέλεσσε γάμον θαλερὸν, τέκε δ᾽ ἐν μεγάροισιν 88 

,ὔ Εὰς Ε Ν 59ὲκν. Ερμείῃ φίλον υἱὸν, ἄφαρ τερατωπὸν ἰδέσθαι, 
ἰγιπόδην, δικέρωτα, πολύκροτον, ἡδυγέλωτα" 

΄ ᾽ Ρ] ἊΡ; ᾽ ᾿] " -“ ΄ ῥεῦγε δ᾽ ἀναΐξασα, λίπεν δ᾽ ἄρα παῖδα τιθήνη: 
εῖσε γὰρ, ὡς ἴδεν ὄψιν ἀμείλιχον, ἠὐγένειον. 
ὃν δ᾽ αἶψ᾽ “Ερμείης ἐριούνιος εἰς χέρα θῆκε 40 
εξάμενος, χαῖρεν δὲ νόῳ περιώσια δαίμων. 
ἔμφα δ᾽ ἐς ἀθανάτων ἕδρας κίε παῖδα καλύψας 
ἔρμασιν ἐν πυκινοῖσιν ὀρεσκῴοιο λαγωοῦ" 

Χ ᾿ Υ ΄ ΚΝ μὰς ΄ γὰρ δὲ Ζηνὶ κάθιζε καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν, . 
ΡΝ Χ “ Ε ΄ ς ὥς, Ν δ» εἴξε δὲ κοῦρον ἑόν' πάντες δ᾽ ἄρα θυμὸν ἔτερφθεν 45 
θάνατοι, περίαλλα δ᾽ ὁ Βάκχειος Διόνυσος. 
Ιᾶνα δέ μιν καλέεσκον, ὅτι φρένα πᾶσιν ἔτερψε.. 
Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἀναξ, λίτομαι δέ σ᾽ ἀοιδῇ" 

» Ἁ ᾽ Ν Ν “-“ Ν "ἧς Υ͂ ᾿] ᾽ Ν ὑτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ ἀοιδῆς. 
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ΧΙΧ, 

ΕΙΣ ΗΦΑΙΣΤΟΝ. 

Ἥφαιστον κλυτόμητιν ἀείσεο, Μοῦσα λίγεια, 
ὃς μετ᾽ ᾿Αθηναίης γλαυκώπιδος ἀγλαὰ ἔργα 
ἀνθρώπους ἐδίδαξεν ἐ ἐπὶ χθονὸς, οὗ τὸ πάρος περ 
ἄντροις ναιετάασκον ἐν οὔρεσιν, ἠὔτε θῆρες. 
νῦν δὲ δι᾿ " Ἥφαιστον κλυτοτέχνην ἐ ἔργα δαέντες ὅ 
ῥηιδίως αἰῶνα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν 
εὔκηλοι διάγουσιν ἐνὶ σφετέροισι δόμοισιν. 

᾿Αλλ᾽ ἵληθ᾽, Ἥφαιστε" δίδου δ᾽ ἀρετήν τε καὶ ὄλβον. 

δ ᾧ 

ΕἸΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

Φοῖβε, σὲ μὲν καὶ κύκνος ὑπὸ πτερύγων λίγ᾽ ἀείδει, 
ὄχθῃ ἐπιθρώσκων ποταμὸν πάρα δινήεντα, 
Πηνειόν" σὲ δ᾽ ἀοιδὸς ἐ ἔχων φόρμιγγα λίγειαν 
ἡδυεπὴς πρῶτόν τε καὶ ὕστατον αἰὲν ἀείδει. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἄναξ, ἵλαμαι δέ σ᾽ ἀοιδῇ. Ὁ 

ὦ ἢ 

ΕἸΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ. 

Ἀμφὶ Ποσειδάωνα, θεὸν μέγαν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 
γαίης κινητῆρα καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης, 
πόντιον, ὅς θ᾽ “Ἑλικῶνα καὶ εὐρείας ἔχει Αὐγάς. 
διχθά τοι, Ἐννοσέγαιε, θεοὶ τιμὴν ἐδάσαντο, 
ἵππων τε ὃμητῆρ᾽ ἔμεναι, σωτῆρά τε νηῶν. δ 

Χαῖρε, Ποσείδαον γαιήοχε κυανοχαῖτα, 
καὶ, μάκαρ, εὐμενὲς ἦτορ ἔχων πλώουσιν ἄρηγε. 

᾽ ΧΧΊΤΙ, 

ΕἸΣ ΔΙΑ. 

Ζῆνα θεῶν τὸν ἄριστον ἀεισομαι ἠδὲ μέγιστον, 
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᾽ ΄ “ ῇ Ὡ ΄ εὐρύοπα, κρείοντα, τελεσφόρον, ὅστε Θέμιστι 
ἐγκλιδὸν ἑξομένῃ πυκινοὺς ὀάρους ὀαρίζει. 

Ἵληθ᾽, εὐρύοπ' 'δη, κὐδ ΐ ληθ, εὐρύοπα Κρονίδη, κύδιστε, μέγιστε. 

ΧΧΠΙ. 

ΕΙΣ ἙΣΤΙΑΝ. 
ς ! ω Υ » , ς ΄ Ἐστίη, ἥτε ἄνακτος Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο 

9 . , ς Ν ῇ » 4 Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεύεις, 
αἰεὶ σῶν πλοκάμων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον" 
ἔρχεο τόνδ᾽ ἀνὰ οἶκον, ἐπέρχεο εὐμενέουσα 

Χ ἣ. ΄ -“ σὺν Διὴὶ μητιόεντι" χάριν δ᾽ ἅμ᾽ ὄπασσον ἀοιδῇ. δ 

- 

΄ 

« 
,᾿ 

Ι 
᾿ε 

ΧΧΤΙΥ. 

ΕῚΣ ΜΟΥ͂ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

Μουσάων ἄρχωμαι Ἀπόλλωνός τε Διός τε' 
Σ ᾿ , ὟΝ" « Ἷ 5 ΄ 

εκ γὰρ Μουσάων καὶ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος 
ἄνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθονὶ καὶ κιθαρισταί, 
ἐκ δὲ Διὸς βασιλῆες" ὁ δ᾽ ὄλβιος, ὅντινα Μοῦσαι 
φίλωνται" γλυκερή οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐδή. δ 

Χαίρετε, τέκνα Διὸς, καὶ ἐμὴν τιμήσατ᾽ ἀοιδήν" 
» 2 Υ , ΄ ΨἝν, -“ αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

ΧΧΥ. 

ΕΙΣ ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΝ. 

Κισσοκόμην Διόνυσον ἐρίβρομον ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 
Ζηνὸς καὶ Σεμέλης ἐρικυδέος ἀγλαὸν υἱὸν, 
ὃν τρέφον ἠὔκομοι νύμφαι παρὰ πατρὸς ἄνακτος 
δεξάμεναι κόλποισι καὶ ἐνδυκέως ἀτίταλλον. , 
Νύσης ἐν γυάλοις" ὁ δ᾽ ἀέξετο πατρὸς ἕκητι δ 
ἄντρῳ ἐν εὐώδει μεταρίθμιος ἀθανάτοισιν. 

᾽ Ἁ ᾽ Ἁ 4 ἃ .» » αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνδε θεαὶ πολύυμνον ἔθρεψαν, 
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δὴ τότε φοιτίζεσκε καθ᾽ ὑλήεντας ἐναύλους, 
κισσῷ καὶ δάφνῃ πεπυκασμένος" αἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 

΄ὔ ᾿ , Φχη ’ » , 3. ἣν » “ 

νύμφαι, ὁ δ᾽ ἐξηγεῖτο" βρόμος δ᾽ ἔχεν ἄσπετον ὕλην. 10 
Ε “- » ’ 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, πολυστάφυλ᾽ ὦ Διόνυσε" 
΄-" ΄ 

δὸς δ᾽ ἡμᾶς χαίροντας ἐς ὥρας αὗτις ἱκέσθαι. 

ΧΧΥ,. 

ΕΙΣ ΑΡΤΕΜΙΝ. 

Ἄρτεμιν ἀείδω χρυσηλάκατον κελαδεινὴν, 
παρθένον αἰδοίην, ἐχαφηβόλον, ἰοχέαιραν, 
αὐτοκασυγνήτην χρυσαόρου Ἀπόλλωνος, 
ἣ κατ᾽ ὄρη σκιόεντα καὶ ἄκριας ἠνεμοέσσας 
ἄγρῃ τερπομένη παγχρύσεα τόξα τιταίνει, ὅ 
πέμπουσα στονόεντα βέλη" τρομέει δὲ κάρηνα 
ὑψηλῶν ὀρέων, ἰωχεῖ δ᾽ ἔπι δάσκιος ὕλη 
δεινὸν ὑπὸ κλαγγῆς θηρῶν" φρίσσει δέ τε γαῖα 
πόντος τ᾽ ἰχθυόεις" ἡ δ᾽ ἄλκιμον ἦτορ ἔχουσα 
πάντη ἐπιστρέφεται, θηρῶν ὀλέκουσα γενέθλην. 10 
αὐτὰρ ἐπὴν τερφθῇ θηροσκόπος ἰοχέαιρα, 
εὐφρήνῃ δὲ νόον, χαλάσασ᾽ εὐκαμπέα τόξα 
ἔρχεται ἐς μέγα δῶμα κασιγνήτοιο φίλοιο, 
Φοίβου Ἀπόλλωνος, Δελφῶν ἐς πίονα δῆμον, 
Μουσῶν καὶ Χαρίτων καλὸν χορὸν ἀρτυνέουσα. 1ὅ 
ἔνθα κατακρεμάσασα παλίντονα τόξα καὶ ἰοὺς : 
ἡγεῖται, χαρίεντα περὶ χροὶ κὄσμον ἔχουσα, 
ἐξάρχουσα χορούς" αἱ δ᾽ ἀμβροσίην ὄπ᾽ ἰεῖσαι 
ὑμνεῦσιν Λητὼ καλλίσφυρον, ὡς τέκε παῖδας 
ἀθανάτων βουλῇ τε καὶ ἔργμασιν ἔξοχ᾽ ἀρίστους. 50 

Χαίρετε, τέκνα Διὸς καὶ Λητοῦς ἠὐκόμοιο' 
αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

ΧΧΥΠ. 

ΕἸΣ ΑΘΗΝΑΝ. 

Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην, κυδρὴν θεὸν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 
᾽ δὰ 7 ’ ΧΧΥ. ἐκ δ᾽ αὖθ᾽ ὡράων εἰς τοὺς πολλοὺς ἐνιαυτούς. 18 
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γλαυκῶπιν, πολύμητιν, ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσαν, 
παρθένον αἰδοίην, ἐρυσίπτολιν, ἀλκήεσσαν, 
Τρυτογενῆ, τὴν αὐτὸς ἐγείνατο μητίετα Ζεὺς 
σεμνῆς ἐκ κεφαλῆς, πολεμήια τεύχε' ἔχουσαν, ὅ 
χρύσεα, παμφανόωντα" σέβας δ᾽ ἔχε πάντας ὁρῶντᾶς 
ἀθανάτους" ἣ δὲ πρόσθεν Διὸς αἰγιόχοιο 
ἐσσυμένως ὥρουσεν ἀπ᾽ ἀθανάτοιο καρήνου, 
σείσασ᾽ ὀξὺν ἄκοντα" μέγας δ᾽ ἐλελίζετ᾽ ̓  Ὄλυμπος 
δεινὸν ὑπὸ βρίμης γλαυκώπιδος" ἀμφὶ δὲ γαῖα 10 
σμερδαλέον ἰ ἰάχησεν" ἐκινήθη δ᾽ ἄρα πόντος, 
κύμασι πορφυρέοισι κυκώμενος" ἔκχυτο δ᾽ ἅλμη 
ἐξαπίνης" στῆσεν δ᾽ Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱὸς 
ἵππους ὠκύποδας δηρὸν χρόνον, εἰσόκε κούρη 
εἵλετ᾽ ἀπ᾽ ἀθάνατων ὥμων θεοείκελα τεύχη ΤΡ 
Παλλὰς ᾿Αθηναίη" γήθησε δὲ μητίετα Ζεύς. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς τέκος δον ττ 
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

ΧΧΥΠΙ. 

ΕΙΣ ἝΣΤΙΑΝ. 

“στίη, ἣ πάντων ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσιν 
ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνθρώπων 
ἕδρην ἀΐδιον ἔλαχε, πρεσβηΐδα τιμὴν, 
καλὸν ἔχουσα γέρας καὶ τίμιον" οὐ γὰρ ἄτερ σοῦ 
εἰλαπίναι θνητοῖσιν, ἵ ἵν᾿ οὐ πρώτῃ πυμάτῃ τε ὅ 
Ἑστίῃ ἀρχόμενος σπένδει μελιηδέα οἶνον" 
καὶ σύ μοι, Ἀργειφόντα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱὲ, 
ἄγγελε τῶν μακάρων, χρυσόρραπι, δῶτορ ἐάων, 
ἵλαος ὧν ἐπάρηγε σὺν αἰδοίῃ τε φίλῃ τε 
Ἔστίῃ' ἀμφότεροι γὰρ ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 10 
ναΐίετε δώματα καλὰ, φίλα φ εσὶν ἀλλήλοισιν 

εἰδότες, ἐ ἔργματα καλὰ νόῳ θ᾽ ἕσπεσθε καὶ ἥβη. 
Χαῖρε, Κρόνου θύγατερ, σύ τε καὶ χρυσόρραπις Ἑρμῆς. 

αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 



: τ, ἜΧΕ, 

ΧΧΙΧ, 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΝΤΩΝ. 

Γαῖαν παμμήτειραν ἀείσρμαι, ἠὐθέμεθλον, 

197 

πρεσβίστην, ἣ ἣ φέρβει ἐ ἐπὶ χθονὶ πάνθ', ὁπόσ᾽ ἐστὶν, 
ἡμὲν ὅ ὅσα χθόνα δῖαν ἐπέρχεται, ἠδ᾽ ὅσα πόντον, 
ἡδ᾽ ὅσα πωτῶνται, τάδε φέρβεται ἐ ἐκ σέθεν ὄλβου. 
ἐκ σέο δ᾽ εὔπαιδές τε καὶ εὔκαρποι τελέθουσι, 
πότνια, σεῦ δ᾽ ἔχεται δοῦναι βίον ἠδ᾽ ἀφελέσθαι 
δνητοῖς ἀνθρώποισιν' ὁ δ᾽ ὄλβιος, ὅν κε σὺ θυμῷ 
πρόφρων τιμήσεις" τῷ τ᾽ ἄφθονα πάντα πάρεστι. 
βρίθει μέν σφιν ἄρουρα φερέσβιος, ἠδὲ κατ᾽ ἀγροὺς 
κτήνεσιν εὐθηνεῖ, οἶκος δ᾽ ἐμπίπλαται ἐσθλῶν" 
αὐτοὶ δ᾽ εὐνομίῃσι πόλιν κατὰ καλλιγύναικα 
κοιρανέουσ᾽, ὄλβος δὲ πολὺς καὶ πλοῦτος ὀπηδεῖ" 
παῖδες δ᾽ εὐφροσύνῃ νεοθηλέϊ κυδιόωσι, 
παρθενικαΐ τε χοροῖς φερεσανθέσιν εὔφρονι θυμῷ 
πάΐξουσαι σκαίρουσι κατ᾽ ἄνθεα μαλθωκὰ ποΐης, 
οὕς κε σὺ τιμήσεις, σεμνὴ θεὼ, ἄφθονε δαῖμον. 

Χαῖρε, θεῶν μήτηρ, ἄλοχ᾽ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος, 
πρόφρων δ᾽ ἀντ᾽ δῆς βίοτον θυμήρε᾽ ὄπαζε᾽ 
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

ΧΧΧ, 

ΕἸΣ ἩΛΙΟΝ. 

Ἥλιον ὑμνεῖν αὖτε Διὸς τέκος ἄρχεο Μοῦσα 
Καλλιόπη, φαέθοντα, τὸν Εὐρυφάεσσα βοῶπις 
γείνατο Γαίης παιδὶ καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος" 
γῆμε γὰρ Εὐρυφάεσσαν ἀγακλειτὴν Ὑπερίων, 
αὐτοκασυγνήτην, ἥ οἱ τέκε κάλλιμα τέκνα, 
Ἠῶ τε ῥοδόπηχυν, εὐπλόκαμόν τε Σελήνην, 
᾿έλιόν τ᾽ ἀκάμαντ᾽, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν, 
ὃς φαίνει θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν 
ἵπποις ἐμβεβαώς" σμερδνὸν δ᾽ ὅγε δέρκεται ὄ ὄσσοις 
χρυσέης ἐκ κόρυθος" λαμπραὶ δ᾽ ἀκτῖνες ἀπ᾽ αὐτοῦ 
αἰγλῆεν στίλβουσι, παρὰ κροτάφων τε παρειαὶ 

σι 

10 

16 

σι 

10 
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λαμπραὶ ἀπὸ κρατὸς χαρίεν κατέχουσι πρόσωπον 
τηλαυγές" καλὸν δὲ περὶ χροὶ χλάμπεται ἔσθος 
λεπτουργὲς, πνοιῇ ἀνέμων" ὑπὸ δ᾽ ἄρσενες ἵπποι 

᾿ Ὰ 9ᾷ κι κα Ὰ " ᾿ 
ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὅγε στήσας χρυσόξυγον ἅρμα καὶ ἵππους 15 
ἑσπέριος πέμπησι δι᾽ οὐρανοῦ ᾿Ωκεανόνδε. 

Χαῖρε, ἄναξ, πρόφρων δὲ βίον θυμήρε᾽ ὄπαξε. 
ἐκ σέο δ᾽ ἀρξάμενος κλήσω μερόπων γένος ἀνδρῶν 
ἡμιθέων, ὧν ἔργα θεοὶ θνητοῖσιν ἔδειξαν. 

ΧΧΧΙ. 

ΕἸΣ ΣΕΛΗΝΗΝ. 

Μήνην εὐειδῆ τανυσίπτερον ἔσπετε, Μοῦσαι, 
ἡδυεπεῖς κοῦραι Κρονίδεω Διὸς, ἵστορες ὠδῆς" 
ἧς ἄπο αἴγλη γαῖαν ἑλίσσεται οὐρανόδεικτος 
κρατὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο, πολὺς δ᾽ ὑπὸ κόσμος ὄρωρεν 
αἴγλης λαμπούσης"' στίλβει δέ τ᾽ ἀλάμπετος ἀρ ἢ 
ρυσέου ἀπὸ στεφάνου, ἀκτῖνες δ᾽ ἐνδιάονται, 

εὖτ᾽ ἂν ἀπ᾽ ᾿Ωκεανοῖο λοεσσαμένη χρόα καλὸν, 
εἵματα ἑσσαμένη τηλαυγέα δῖα Σελήνη, 
ζευξαμένη πώλους ἐριαύχενας, αἰγλήεντας, 
ἐσσυμένως προτέρωσ᾽ ἐλάσῃ καλλίτριχας ἵππους, τὸ ] 
ἑσπερίη, διχόμηνος" ὁ δὲ πλήθει μέγας ὄγμος, 
λαμπρόταταί τ᾽ αὐγαὶ τότ᾽ ἀεξομένης τελέθουσιν 
οὐρανόθεν" τέκμωρ δὲ βροτοῖς καὶ σῆμα τέτυκται. 
τῇ ῥά ποτε Κρονίδης ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ" 
ἡ δ᾽ ὑποκυσσαμένη Πανδείην γείνατο κούρην, 18 
ἐκπρεπὲς εἶδος ἔχουσαν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι. 

Χαῖρε, ἄνασσα, θεὰ λευκώλενε, δῖα Σεληνη, 
πρόφρον, ἐϊπλόκαμος" σέο δ᾽ ἀρχόμενος κλέα φωτῶν 
ἄσομαν ἡμιθέων, ὧν κλείουσ᾽ ἔργματ᾽ ἀοιδοὶ, 
Μουσάων θεράποντες, ἀπὸ στομάτων ἐροέντων. 90 

ΧΧΧΙΠ, 

ΕἸΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΥ͂Σ. 

᾿Αμφὶ Διὸς κούρους ἑλικώπιδες ἔσπετε Μοῦσαι, 



Τυνδαρίδας, Λήδης καλλισφύρου ἀγλαὰ τέκνα, 

Κάστορά θ᾽ ἱππόδαμον καὶ ἀμώμητον Πολυδεύκεα, 

τοὺς ὑπὸ Ταὐὔγέτου κορυφῇ ὄρεος μεγάλοιο 

μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι κελαινεφέϊ Κρονίωνι 

σωτῆρὰς τέκε παῖδας ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 

ὠκυπόρων τε νεῶν, ὅτε τε σπέρχωσιν ἄελλαι 
χειμέριαι κατὰ πόντον ἀμείλιχον' οἱ δ᾽ ἀπὸ νηῶν 

εὐχόμενοι καλέουσι Διὸς κούρους μεγάλοιο 
ἄρνεσσιν λευκοῖσιν, ἐπ᾽ ἀκρωτήρια βάντες 

ΧΧΧΙΠΙ. ΙΝ ΒΑΟΟΗΜ. 1399 

10 
΄ Ἁ Ἄ ἃ ῇ Ν “ ΄ 

πρύμνης" Τὴν δ᾽ ἄνεμός τε μέγας καὶ κῦμα θωλάσσης 

θῆκαν ὑποβρυχίην᾽ οἱ δ᾽ ἐξαπίνης ἐφάνησαν 

ξουθῇσι πτερύγεσσι δι’ αἰθέρος ἀΐξαντες, 

αὐτίκα δ᾽ ἀργαλέων ἀνέμων κατέπαυσαν ἀέλλας, 

κύματα δ᾽ ἐστόρεσαν λευκῆς ἁλὸς ἐν πελάγεσσι, 

ναύταις σήματα καλὰ, πόνου κρίσιν" οἱ δὲ ἰδόντες 

᾿γήθησαν, παύσαντο δ᾽ ὀϊζυροῖο πόνοιο. 
Χαίρετε, Τυνδαρίδαι, ταχέων ἐπιβήτορες ἵππων" 

αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

ΧΧΧΙΠΙ͂, 

Ἐταρτηθηύα γτηηὶ ἴῃ ΒΔΟΟ τ ΠΩ. 

μι ἢ ἢ ἢξ ἢ ἢξ ω 

Οἱ μὲν γὰρ Δρακάνῳ σ᾽, οἱ δ᾽ ᾿Ικάρῳ ἠνεμοέσσῃ 

ἀσ᾽, οἱ δ᾽ ἐν Νάξῳ, δῖον γένος, Εἰραφιῶτα, 

οἱ δέ σ᾽ ἐπ᾿ Ἀλφειῷ ποταμῷ βαθυδινήεντι 

κυσαμένην Σεμέλην τεκέειν Διὶ τερπικεραύνῳ" 

ἄλλοι δ᾽ ἐν Θήβαισιν, ἄναξ, σε λέγουσι γενέσθαι, 

ψευδόμενοι" σὲ δ᾽ ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 

πολλὸν ἀπ᾽ ἀνθρώπων, κρύπτων λευκώλενον ἽΗρην. 

Ἔστι δέ τις Νύση, ὕπατον ὄρος, ἀνθέον ὕλῃ, 

τηλοῦ Φοινίκης, σχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων, 

ἡξ ἢξ ἕω ε ἢξ ἢξ ἣξ 

Καί οἱ ἀναστήσουσιν ἀγάλματα πόλλ᾽ ἐνὶ νηοῖς. 

δῷς δὲ τὰ μὲν τρία, σοὶ πάντως τριετηρίσιν αἰεὶ 

ἄνθρωποι ῥέξουσι τεληέσσας ἑκατόμβας. 

1ὅ 

οι 

10 



140 ὉΜΗΡΟΥ͂ ὙΜΝΟΙ. 

« ᾽ Ἀ » ΄ 7 ΄ ΄ ὡς εἰπὼν ἐπένευσε καρήατι μητίετα Ζεύς. 16 “ } 5 “Ἁ 4 « Υ̓ ᾿] ᾽ Ν [ληθ᾽, εἰραφιῶτα, γυναιμανές" οἱ δέ σ᾽ ἀοιδοὶ 
ἄδομεν ἀρχόμενοι λήγοντές τ᾽: οὐδέ πη ἐστὶ 
σεῖ᾽ ἐπιληθόμενον ἱερῆς μεμνῆσθαι ἀοιδῆς, - - 

“ .] " Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διώνυσ᾽ εἰραφιῶτα, 90 
σὺν μητρὶ Σεμέλῃ, ἥν περ καλέουσι Θυώνην. 
-----τὐοὦῳ τ ὉῸ ὕὅτ.΄ὅ͵ 

Ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων" 18 
ἀμβρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος 
κρατὸς ἀπ᾿ ἀθανάτοιο" μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν Ολυμπον. 1ὅ 
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ΝΟΤΕῈΝ ΟΝ ΤῊΝ ΟΡΥΒΕΥ, 

ΒΟΟΚ ΧΙΧ. 

ΒΌΜΜΑΒΥ.---Ἰ) υτίηρς [86 ἰρῃύ {{1γ8868, δϑβίϑίθα Ὀν Τοὶθιδοῆιιβ, ΓΘ- 
ΟἸΏΟΥ͂ΘΒ ὕΠ6 ΔΙΙῺ8 Οὗ {Π6 ϑυϊίογβ ἔγοῖὴ 6. ΠΔ8}}] ἴο ἃ βίοπμθ- ΠῚ Π6Υ δ] οἵζ. 
{Π|γ} 8868 ὕπθῃ (6118 ῬΘΠΘΙΟΡῈ ἃ ἔεϊρῃθα βδίουν δοιιῦ ἢΪ8 δανθηΐαγαϑβ. 
ἘΥγΟΙ68, Ὑγ 8116 νυ ϑῃ]ηρ᾽ ΠΪ8 δῦ, γθοορ 568 μὴ ὈΥ ἃ 508 Υ ΠΡΟῺ ἢΪ8 Κη66: 
{118 1688 ἴο ἃ ἴδ]6 δὐοιῦύ ὑΠ18 σψοιπα, ρίνθη ἢΐπ ὈΥ ἃ ὈΟΔῚ 116 παητϊης 
ἴῃ Ῥαγμ 5808. 

1-100. αὐτὰρ ὃ ἐν μεγάρῳ, κιτ.λ. Ξε “οπ {Π6 οὐδὺ παπᾶ {πᾶῦ πϑᾶνβη- 
ἀεϑοθπμαθα {Π|γ8868 νγὰ8 ἰοῦ. δολίηα ἴῃ [Π 6 8115. 
παρφάσθαι---ϑ ΡΥ χρὴ Ξε“ νγὰ τηιιϑὺ ἑαίᾳ οὐϑὺ ἴο ΟἹγ 8416 :᾽" ἔοτοβ οὗ Π8 

γυϊά θ νϑυὈ. 
ἐκ καπνοῦ κατέθηκ᾽ Ξε “Τ᾿ Πᾶνγα ἰαἰὰ ἐμ6ηὶ τρ ουὖ οἵ {Π6 βΙηοκθ:᾽" {818 15 ἴο 

06 {π|6 θα οιι86 τηδᾶδ ἴῸγ ὑποὶγ γϑηιουαί. 
τά μοι κατὰ οἶκον, κ.Τ.λ. Ξε“ ἃπᾺ ὕΠο056 ἃγδ πϑρ]θοίθαά ᾿ροη ἃπὰ ἄονπ ἐπ 6 

88}}, δῃηᾷ {Π6 βίιοκα 5 ΤΟ ᾽ηρ (6 πὶ οἵ {Π6ὶγ Πιιβύγβ." 
νῦν δ᾽ ἐθέλω καταθέσθαι, κ.τ.λ. Ξε“ Ὀὰῦ πον 1 ἂμ τρϑοϊγθα ἰο λαῦθ ἐλογι 

᾿ ἀδροβίἰρα (ἔογοα οὗ τηϊἀα]θ γοὶθθ) ἤθγα {Π6 βίηοκα οὗ ἤτγα 588}} ποῖ υἱβίϊ 
᾿ {Ππ61η.᾽ 

αἱ γὰρ δή ποτε, κ.τ.λ. τα’ οι] {παῦ, Ἰοπρ δύ {Πϊ5, ἰμᾷοὰ Πδᾶβί, πὶν 
801),  Κθὴ) ἐογϑύ ποι ἢῦ ἴο ἐμ υ56 1 ὑὸ σαγ ἔου {Πν Ποιισα ἀηὰ το ῥτγοίθοῦ (π᾿ ν 

Ι Ῥγορεογίνυ." 
προβλωσκέμεν .---- ϑοΠο]Ἰαϑὺ ἜΧρ]αἴηβ Ὦν προΐεναι, προέρχεσθαι. 
οὐ γὰρ ἀεργὸν, κ-τ.λΔ. Ξε" [ῸΥ 1 5}8}} ποῦ μὰΐ ἂρ νυὶῦἢ 18 θδίηρ 416, θυθὴ 

ὑμοιρ}ι ἢ ᾿ι8 οι ἃ Ἰοπρ' ἸΟΌΓΠΘΥ ; ἃν, γ᾽ οθνεῦ ἢ ΤπηδΎ 6 ὑπαΐ ἰΟΟ ἢ 65 
᾿(θαἐβ Οἵ) Τὴν ὈᾺ5}16] (ἐ. ὁ. Τοο4)." ϑομο ϊαβϑὶ δχρ]αῖμβ Ὁγ τροφὰς λαμβάνει. 

λύχνον ἔχουσα.---- ϑοΠιοἸϊαϑὺ ΘΧΡ] αἰπ8 Ὀν τὴν δᾷδα κυρίως χρύσεον.--- ΤῊ Ϊ5 
γγογὰ πιϑύ Ὀ6 δοαηηθ ἃ8 ἃ αἰββυ}] 8 Ὁ]6, κίονες ὑψόσ᾽ ἔχοντες --“ ἐῃ6 
ΘΟ]. ἢ8 {ππᾶὺ ΠΟ] ὑπθι β ῖν 65 δ᾽ οἷν :᾿ {Π|6 νϑυὺ 18 πϑίδ ἐμέγαηδι ἐσθ. Οοιμ- 
Ῥᾶγο Ρ]διυιίιβ᾽8 ΑἸηρἢϊῖ. Αοὐ ν. βοθπθ 1: 

“Αῦὰδ8 ἰοῖδα ΘΟμ Πρ δ ὴΐ ὑτιὰ, αιιαϑὶ δϑϑθηΐ διιγθς." 

ἣ μάλα τις θεὸς ἔνδον. 80 Ηἱρροϊγίιδ ἰπ Επτὶρὶ 65 : 

Ὦ θεῖον ὀδμῆς πνεῦμα.--- 
ἔστ᾽ ἐν δόμοισι τοῖς δέ γ᾽ Ἄρτεμις θεά. 



1492 ΝΟΤΕΒ ΟΝ 

αὕτη τοι δίκη, κιτ.Δ. τον’ [Πϊ5, 06 δββυγϑᾶ, ἰ5 1Π6 Τἱρ θου8. ΘΟιγ86. ΡΙῸ- 
οΘΘαβα οἡ Ὀγ {Π6 ΟἸγιηρίδη ἀθὶ{165.᾽" 

ἀλλὰ σὺ μὲν κατάλεξαι -- “ἀο (ποι, 1 ΡΓΔΥ {π66, τί πουΐ αοΙαν, ρα  Υ 
την ᾿ἰ}08 ἴο γαϑβί." 

καὶ ὑπὸ θρῆνυν ποσὶν ἧκε, κ-τ.Δ. τε ““ Δπα Ὀοποδίῃ ἴδ Π6 ΡῬ]δοθα ἃ ΤὈοὐ- 
800], πιδά8 οὗ [Π6 βᾶτη6 τηδίουϊαὶ, δηὰ ΡΙΟΟΘΘαϊηρ ἔγοτη 10.᾽ σὰ 
ἧ ὅτι οὐ λιπόω; κιτιλ. τε “15 10 θθοδιδ6 1 ἂμ ποῦ βργιοθ (κα ἐῃ6 Β0ΪΟΓ5), 

ΟΥ̓ 15 10 θϑοδιιβ8 1 ἂμ οἸου Π6 ἃ νυ] (ἢ) ΒΟΥΓΥ Οὔ 68 ὈΡΘΟῚ ΤΩΥ͂ ἤθβἢ Ὁ" 
πτωχεύω δ᾽ ἀνὰ δήμον.--- Ευτὶρ., ΕΥΘΟΒίΏΘα5, μᾶ5: 

ἐν τῷ πένεσθαι δ᾽ ἐστὶν ἥ τ᾽ ἀδοξία, 
κἂν ἢ σοφός τις, ἥ τ᾽ ἀτιμία βίου. 

ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει -- “ Το ἀοβέϊην ἰ8 Ῥγβββίηρ, ἴὩ6 οηνγαγᾶβ." ΖΕβΟὮν]5, 
Ῥγομ. 108: 

τὸ τῆς ἀναγκῆς ἔστ᾽ ἀδήριτον σθένος. 

Απὰ Τῆνν, ἱν. 28, ““Νιροδββιίαίβ, 4185 αἱ Εἴ πηὰπι οὖ τηαχίτηπι ἐδ] ατὰ δϑέ."ἢ 
ΒΠΔΚΟΒρΘαΥθ᾽ 8 ΟΥΠ 6110 5808, “ Ὗ ΠΟ οἂπ δοηΐγοὶ Πἰ5 ἕαΐο ἢ" 

ἀλλὰ Ζεὺς ἀλάπαξε -- ““γοῦ Ζεουβ ἀγαϊηθα [{. 811] ἃνγαγ." 80 ΕἰρΡ. 
Ηδο. 284: 

κᾷγω γὰρ ἦν ποτ᾽, ἀλλὰ νῦν οὐκ εἶμ᾽ ἔτι" 
τὸν πάντα δ᾽ ὕλβον ἣμαρ ἕν μ᾽ ἀφείλετο. 

Απὰ Ονὐἱ]ά, ΕἸ6ρ. ν. 8. 19: 

“ΝΟ8 ἀποαᾷθ ἢογυίτημ8, 56 Ηο5 δυαῦ 1116 οδουβ." 

καὶ πολλάκι δόσκον -- “ Δηιά οἴξοη ἀϊά 1 ρἶνο, αοοογαϊη ἐο τ οιιδέοηι.᾽" 
καὶ ἀφνειοὶ καλέονται. Ἠογδορ, Οα. ἱν. 9. 45: 

“ΝΟοὴ ροϑϑδι θη έοηι ηεμϊέα γοοδγ 5 
Ἀροίὰ δοαξεηι.᾽ 

μή ποτε καὶ σὺ, κ-τ.λ.---ΘΌΡΡΙΓΥ ὅρα, ΟΥ̓ δείδιθα, ΟΥ̓ Ξοτι 6 510} ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΗ. 
ἀγλαιΐην -Ξ “ΤΥ 5ρΙ|6παϊα θεδυΐν." 1,0. “ πἰΐοτ. 
ἔτι γὰρ καὶ, κιτ.λ. τε “ῸΓ γεῦ μᾶγβ γγ8 ἃ ἐαϊβα 5ῃᾶ6 οὗἉ Πορα. 
᾿Απόλλωνός γε ἕκητι Ξ- ““Δγ, ὈγῪ {Π6 στγαοίοιιβ ΠΕΡ οἵ Αρο]]ο.᾽" ϑομοϊἰαβε 

ΘΧΡΙαΐη8 θ᾽ κουροτρόφος γὰρ ὃ θεός. 
ἀτασθάλλουσα -- “ δοίη ᾿Π50]6ΠΈ1Υ,᾿" ἀπά ρυϊάοα ΒΥ (6 γϑοῖτ655 ἴπη- 

ΡαΪβ6 οὗ ἰπίαϊιδίίοη, οὐ ὑπο Αὐὸ νγὰβ {ῃ6 ρϑυβοηϊβοδίϊομ διηοπρ {Π 6 
αΥ̓Θ6Κβ. 

οὔτι με λήθεις ἕρδουσα, κιτ.λ. τε “Δηἃ ὈΥ ΠΟ ΠΊ68ΔΠ5 81η ἴ ἰρῃογδηΐ ἐπδΐ 
γοὰ πᾶν ρεγρείγαϊθ ἃ τηΐρ ιν πιϊβάθοα, νυ μ]ο ἢ (45. ἃ β ΠΥ 5έαϊη}) ἐμοα 
5Π4}1Ὁ ἘᾺΠῪ ]ρ6 ο᾽ οα ὉΠπῖπ6 οὐ ΠΘδα,᾽ ὁ. 6. ΘΟΟΠῚ6 ΥΕΒΡΟΠΒΙ016 ΓῸΓ 1, 
Δῃα 5:8. Δὴ δχίγθιηβ ἤΠ{ηρ᾽ ρϑηδ]ύν. --- [ῦ. “ οαρίζα Ἰχ6γ6." 800 δῖ50 05 
Ηεγοά. 1. 105: τὰ μὲν γὰρ πρότερον ἐγώ τε ἔπρηξα, καὶ ἐμῇ κεφαλῇ ἄνα- 
μάξας φέρω. ΟὐΟΙΡᾶΓῈ ϑο0ΡΉ. ΕἸδοίγα, ν. 447: 

κἀπὶ λουτροῖσιν κάρα 
κηλῖδας ἐξέμαξεν. ᾿ 

100--200. εὐδικίας ἀνέχῃσι -- ““1Ἰξ ὯΘ ὉΡΠΟΙ48 δοίβ. οἵ γἱρῃίβουβη 685.) 
Πα βιοα, ΝΥ οσκ5 δηὰ ΤΠ) γ5, 1. ν. 228--230: ; 

οἵ δὲ δίκας ξείνοισι καὶ ἐνδήμοισι διδοῦσιν 
3 ΄, ΄ ’ ἰθείας, καὶ μή τι παρεκβαίνουσι δικαίου, 
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τοῖσι τίθηλε πόλις, λαοὶ δι᾽ ἀνθεῦσιν ἐν αὐτῇ 
τοῖσι φέρει μὲν γαῖα πολὺν βίον " οὔρεσι δὲ δρῦς 
ἄκρη μέν τε φέρει βαλάνους, μέσση δὲ μελίσσας " 
εἰροπόκοι δ᾽ ὄϊες μαλλοῖς καταβεβρίθασι. 

βρίθῃσι δὲ δένδρεα καρπῷ -- “ ἃπα ΠΟ86 {γε68 θαμὰ ἄονγη τ ἢ ἔγαϊ.᾽ἢ 
66 οἡ 14, Κ. 343. 

θυμὸν ἐνιπλήσῃς ὀδυνάων, κιτιλ. ΜΙΓΡΊΙ, Ἐπ. 11. ὃ : 

““Τηϊαηάθτη, γορῖηα, 0685 Το πονάγα ἀΟ]ΟΥ ΘΠ), 

νύκτας δ᾽ ἀλλύεσκον.---δηοο Ονμά: 

“ Τλυγαῦ Ορτβ γαύαπη, ΤΎΟ])] ΔΙ ἔτη Δ ὈΟΥ 8, 
Ταγάδααο ποοΐασμο ἰ6]ὰ τοϊοχία 4010. 

Απαὰ Ῥτορου 8 : 

“Ο(ΟΠ]αρΊ απ ζα]δᾶ ροΐογαῦ αἰ ἤδυτο ΜΙπογνᾶ ; 
ΝΟΟΙΌΓΠΟ 80] 6 5 ἰοχία ἀἰαγηδ ἀο]ο.᾽ 

οὐ γὰρ ἀπὸ δρυὺς, κιτιλ. 80. Οἴσοτο, Αοσδᾷ. 1210. ἰν: 

“ΝΟῊ Θῃΐπὶ δϑύὺ 6 ΒᾶΧ0 80] ρίι8, δῦ 6 τοῦοτα ἀο]δίι8.᾽ 

πολλοὶ, ἀπειρέσιοι, κιτιλ. ΑἸαάβίοπα. (νο]. 111. ρᾶρθ 445) ΟὔΒΘΓΥΘΒ, 
“ΟΠ 6. Θοηβθαιθποα οὗ [Π6 Ῥγοροβιίοπ 1 Πᾶνα δανδποθα ἢ τοβρθοῦ τὸ 
ἨἩΙΏΘΥ 18, ἴο ἀΟϑΓῸΥ δἰτοροί ον ἃ ΒαρρΡοΒβοα ἀἰβούθρᾶπουν Ὀθύνθοῃ {π6 ΠΙδα 
ἃπα {Π6 Οάγββον, νυ ῃϊο ἢ ἢὰ5 Οὐζθη θΘΘὴ ραγδαθὰ ἃ8 ἃ Γθᾶ80}), ΔΙΏΟΠρ᾽ ΟΥ̓ ΠΘΓΒ, 
ἴου δββίρηΐηρ᾽ ὑΠ6 πὶ ἰὼ αἰ δγθηῦ δαΐμουβ. [ᾧ 15 ὑγᾺ]γ ΔΙ] ορθα {πᾶΐ, ἴῃ {Π68 
Οδίδϊοριιθ, (Πα, ᾿, 049) Οτθίθ 18. οἂ]δθᾶ ἑκατόμπολις : ἃπα {πᾶ ἴῃ {Π8 
Ϊπθίθοηίἢῃ ΟὝΥΒΒΘΥ να ἃτγα [ο]ὰ οἵ ἰΐ, εὐδὲ ἄνθρωποι πολλοὶ, ἀπειρέσιοι, 
καὶ ἐννήκοντα πόληες. ἘΔΟῊ οὗ ὕΠ6886 ψΟΥ8Β. ἈΡρΘᾶΓΒ ἴ0 6 ἱπίθγργείθα ἃ5 
Β᾽ΎΙΟΥΥ 858. 1Ὁ ου]ὰ θ6 1 σαιρηῦ ὈΥ ἂῃ διιαϊίοῦ ἴῃ 06 δοοοιιηΐβ οὗ ΒοΙὴ6 
αοἰπαποηῦ Ἰοϊηὑ- βίος σομηρᾶιν : δηα {πΠ5, ἐογβοοίῃ, ἃ αἰνθυβὶν οὗὨ δ ΠΟΥΒ 
ἴον {η1|6 ὕννο ῬοδπηΒ ἰ8 0 6 τηδῆβ ροοά. Νὸον ἰῦ 15 ποῦ ἃ Π{{{16 οαα, 1 θοῚῃ 
ὕπ686 ροθίβ Ἰοοϊκϑα δὖ {π6 βιθ]θοὺ νυ ἱτἢ [Π6 γα οὗ βὑδυϊβυϊοῖδπβ, ἐπαῦ ν Ἡ}18 
Θδοἢ ἔοι ἃ αἰἴδυθηῦ τ 6 οὐ οἰδ65 πῃ Οτείθ, γεῦ ϑαοὴ ἔου μα ἂῃ δύθῃ, 
ΔΠα ΠΊΟΥΘ ΟΥ̓]688 ἃ τοι πα πα ου. Βα ΜΠ 18 ἑκατόμπολις [0 Ὀ6. ΠΊΟΓΘ 
βύγΙ αν ᾿η ογργοίθα {πᾶπ ἑκατωμβή Απᾶ δραίῃ, ἰἴ νγθ ἃγ8 ἰο σοηβίσιιθ 
ἐννήκοντα ϑ[αυϊδύϊο}]ν, τ μδὺ ἅτ γα ἴ0 ἦο υῖλῃ {ῃ6 νοῦν σογὰ ἐπρὲ ρτθ- 
οΘθ8 ἰΐ, μΔΠΊΟΙγ, ἀπειρέσιοι ΤΠ6 5'τρ]6 ἔδοὺ οὗ {π8 ιχίδροβιτἰοη οὗ 
Ὁπᾶὺ νου α ἢ ὑπ ἐννήκοντα πόληες 5Ποι]α Βυτον πᾶν βαβηοθα ἰο 5Πονν, 
ππᾶὺ ἐΠ16 ὑγ 016. ΠΊΔ ΠΟΥ οἵ ΒρΘΘο τνὰβ (τ μᾶὺ τγθ ΠΟΥ 0811} ροθίϊοαὶ. 80 
ΤΟρΡΑΓἴηρ ἰδ, 1 γθηΐαγα ονθη ἴὸ 5ᾶγν, ὑπᾶῦῷ {π6 οἴδοι οἵ ἃ οοιμηρδτίβου τ ἢ 
ἐπι Θρ ὑοῦ ἴῃ ἐμ Οδίαϊοριιο, ἰ ἴὸ δϑίδ Ὁ 5}, ποῖ ἃ αἰβούθρδπου ἴῃ ροϊμῃὲ οἵ 
ἕδοῦ, θὰ δἰ. ἃ βἰ τη ]αγὶὑν ἰπ {116 πιθάϑαγο οἵ ἤρσαταίνα οοποθρίϊοι ἀπὰ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΝ : 80 {πδᾶΐὺ ἴῃ ΘΟΠΒΘαΊΘΠΟΘ, ἃ8 [ᾺΓ ἃ5 Ὁ ἰβ σου δηνίίηρ, ἰὐ 
ΤΑΙ ΠΟΥ ΘΠ 5 ἴ0 Ῥγόνο {6 Ἰἀδην ἐμὰ {μ6 αἰνουβὶ ἐν οὗ δα  πουβὶρ θδύνγθθη 
86 ἔνγο βῬοθῃιβ. Κρήτη τις γαῖ᾽ ἐστὶ, κιτ.λ. 

“Οτοία Τονὶβ τηδρηὶ πηθαϊο Ἰασοὺ ἱπϑυ]α ρομίο. ἢ 

ὀαριστής.--- ΘΠ οἸἸαδὲ οχρ] αἰπβ Ὀγ ὁμιλητής. 
τ ϑο, αὐλοῖσιν - “ἴπ6 βοοκοὺβ οὗ {Π6 οἴδβρ ἰπίο συ μοι ἐπ Ὀο]Ὁ ντὰβ 
διού. ' 
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τερμιόεντα χιτῶνα -- “ἃ πηΐο ΓΟΔΟὨΪηρ ἄονγῃ ἰο ἐπα Γδρέ.᾽ 
οὐλοκάρηνος -- “ ΜἼΠῈ ἃ (Ποῖ, αν] ηρ; ΠΘδα οἵ Παϊγ.᾿ Βιυϊζέπηδπι (1μοχῖ- 

Ἰοριιβ, ρΡᾷρβ 459) οὐ ϑβοινϑβ, ““ΤῊ6 {πϊτὰ Ἰϑδάϊηρ πηθδηΐηρ οὗ {πΠ6 νοσζὰ οὖλος 
ΓΘΒῸ] 5 ΤῸ ΠῚ {Π6 Ῥάᾶββδρθδ. Τῃηθη] 0 6 4 ΔΡοΟΥ6 ὉΠπάΘΥ Νοβ. 1 πᾶ 2, ἃηᾷ 18 
ΓΔΑΙΟΔΠ]ν αἰ γθὴῦ ἔγομι {π6 οἰμθιβ. Α8 δὴ ΘΡΙΓΠοὺ οὔ [Π6 χλαῖνα, ἃπῆ οὗ 1π6 λάχνη ὁ {Π6 χλαῖνα, ἰδ ρίνα5 {πὸ ἰάθᾶ οὗ λαῖγῃ, ισοοϊϊψν. ΤὨΪ5, ἢον- 
ΟΥ̓ΕΙ, ΔΡΡΕδΥΒ πού [0 8ι10 Θα}}]ν ν76}} {Π6 ὕνγο ραββᾶρθβ, Οὐγϑβ. Ζ. 221, ἀπᾶ 
Ψ. 168.---καδδὲ κάρητοι Οὔλας ἧκεκόμας. Βυΐ δτγδὴ ΠΕΙδ {ΠῸ ΘρΠμοὐ οὔλας 
τπιδῦ Ῥγθυθηῦ ΟἿΓ {Π]ΠΚίηρ; οὗἉ Ἰοηρ; ΒΟ ΠΠγ- ἢοννίηρ Παΐτ, νυ μΐοἢ πγου]ὰ 510 
γγ6 11 δὴ ΑΡΟ]]Ο οὐ ἃ Ῥαγίβ, θαΐ ποῖ δῃ ὕ]ν58658. ΤῊΘ ἐθυτη καθῆκε ἀδρὶοίβ 
ΙΏΘΓΘΙΥ ἃ ΠΘδα οὗ Πδὶγ [Ἀ]Π1ηρ ἀονγη {πο κ δπά []1, δηὰ οὔλας ἀδποίοβ ἰῦ ἰο 
Ὀ6 1 Ιᾶγρα Ἰοοῖκβ, θιΒηυ, ΟΣ. Απα ἴμ {Π||5 56ῆ86. ΟἿΪΥ οδη ἰξ Ὀ6 ἴ50 δὴ 
ΘΡΙ Ποὺ οὗ {πΠ6 μεδα 1561}, ἃ8. θη {86 ἃρθα Πογα]α Ἐπαγν θαίθβ 15. οα] δὰ 
(Οἀν5. Τ. 240) οὐλοκάρηνος -- “ συγ]ν-Ποδαοα." ὙΠῊ ἘΠ Ὶ5 ΔΡΥΘΘΒ 8150 {6 
αϑᾶρθ οὗ Βιῃσοθοαϊηρ ΡγΌ86- ΎΙΓ6Γ8, ἃ8 ἩἨδγοάοίιβ, νἱϊ. 70, ὙΠΘΓΘ οὐλότατον 
τρίχωμα ἀδποίοβ {Π6 “γοΟ]]ν, ΟΌΤΙΥ ΠΔΙ1 οὗ [ῃ6 Πϑρτοαβ, 0 ἐῇθηοθ ΓΘ ΟΔ]16 ἴῃ ΟΥΠΘΥ υυυϊίοτβ οὐλότριχες. [ῃ ΡΟΙ]]ὰκ, 2. οἢ. 3, οὖλος ΜΙ 15 
ΟΟΠΙΡΟΙΠαΒ 18 απούθα {γΓῸΠὰ {Π6 Ἰδηρτιᾶρα Οὗ σΟΠΠΠΟΠ Πἰ6 ἃ5 υδ6α οὗ ΠΔΙΓ, 
ἃ πα ἴῃ 4 οΠδρ. 19, 10 5. οἰὐθα τόσο ἐῆδη ΟἸΟ6, ΔΙΏΟΠρ 6 ΟΠδΥδοίου ο ϊ05 
ΟΥ̓ ὑγᾶρίο Ρβθυβοηᾶρθβθ, ἃ8 {Π6 τρᾶγκ οὗ ΔΥΤΌΡΔΩΟΘ δηὰ τγαάθηεββ, ΘΧδοῦ]ν 
5] ΔΓ ἴο {π6 βοστρύχοιοι γάυρῳ στρατηγῷ ἴῃ Εταρ. 9 οὔ Αγ] 8. 
ΗἹρροογαίθβ ἰοο μᾶβ {ἢ6 σπογὰᾷ ἴῃ ῬΓΘΟΙΒΕΙΥ {Π6 88Π16 86η886 88 ΗΟΠΊΘΥ, 
Ὀδῖλρ, οὔλῳ ἐρίῳ οὗ τὐοοῖί, ἃ8. νγγχα Ἰδᾶγη ἔγοιῃ Εγοίίαπ, τῆ0 οχρ δίηβ 1 ν 
μαλακῷ; ἃπα ἴῃ 80 ἀοίηρ Π6 ἰ5. ηυϊΐα σογγθοῖ ἃ8 ἴ0 {Π8 56η86; ΟἿΪν 1 18 
ΟἸθδν ἔγοπη να ἢδ5 θθθη 534, {πὶ 1Π6 γδᾶϊοδὶ ἴᾶθα 15 ποί δοζίμιθβϑ, Ὀὰὺ {Π6 
ιυϊπαΐηρ, ον ῖν γἱηψίθίβ οὐ ᾿αὶν ργοάποίπρ βοζίπθββ : ἤθποθ {ῃ6 ἀογίνδίξίοῃ 
οὗ {Πη6 ψογὰ ἴῃ {18 56η86 ἔΓΟΙΏ εἰλεῖν, Ὀγ {Ππ6 οἤδηρα οἵ {Π6 γοννεὶ, 18 ποῦ 
ἸΏΡΓΟΒΔ}16 : ἴῃ {Π6 5816 ὙΨΔΥ ἃ8 οὐλαμὸς ἀνδρῶν, “ Βἰοθ 8. νἱΓΌσ τη," 
ΟΟΠΊ68 ἔγομη ὑΠδὺ βᾶπη6 γϑυ, δηὰ ἐπ γοραὶ βιι υβιδη γα ἐξουλή 18 Δοκηον- 
Ιεἀρϑα ἴο ΘοπΠ16 {τῸπὰ ἐξειλεῖν.᾽ 

κακοΐλιον οὐ!ς ὀνομαστήν --Ξ “ ἀοϑὐγιοῦϊνα ΠΙομ, συ] οἢ ἰ5 ποί ἕο Β6 πδιηρᾶ.» 
Ον!ά, Ερ. χὶϊ!. 58: 

“ΠΙοη οὐ Τ᾽ πθάοβ, διπηοΐβαμα οὐ Χαηΐῃαβ οἱ 1ᾶα, 
Νοπλὶπᾶ βιιηῦ ἴρ80 ρεπὸ {ϊπηθηἋἃ 5010. 

Δωδώνην. Α ἰονὴ ἴῃ Ἐρδίταβ, σϑ᾽ βργαϊθα ῸΣ ἰΐ5 οὔδοῖδ οὗ Ζβρυ8, 86 
τηοϑί ἃηοϊθηΐ ἴῃ Η6]]188. [Ὁ ννᾶβ ὁπ6 οὗ {π6 βθαίβ οἵ ἐΠ6 Ρε]αβρίδηβ, δηᾶ 
ἴΠ6 Ἰ)οάομπδθδῃ Ζθιι8 νγᾶβ ἃ Ῥεϊδβρίς αἰνὶ πἰέγ. ... ΤῊ δη ααϊίν οὗ Ἰ)οάοηδ 
ἰ5. αἰίθϑύθα Ὁ. βθνθγα] ρᾶϑ8δρ685 οἵ ΗΟ ΠΥ, Π οἢ ἐ 15 ΠΘΟΘΒΒΔΥΝ ἴο αποίθ, ἃ5 
[ἢν Πᾶνα ρίνθη συἶβ86 ἴο σοηβί θυ] αἰβοιβϑίοη. ΠΙαά, 11. 748--750; ΠΙαά, 
Χχυὶ. 258-.2ῶ6; δηα Οαγ88. χὶν. 317, ἀμ χίχ. 290, ἃβ βεσθο Τῇδ δποίδπέε 
ΟΥΓ105 ΒΘ] εν θα ὑπαΐ {6 γΓ8 τυ θ γα ἔνγο Ρ]8 665 οὗ {π6 πδιηδ οὔ Ποάοηδ,---ὁη8 ἰπ 
ΤΉΘΒΒΑ]ν, ἰπ {Π6 αἰδίτιοῦ οὐ Ῥρυσῃοα, πρθὰσ Μοιηΐ ΟἸγηρὰβ; δηᾶ {π6 
ΟΥΠΟΥ ἴῃ ἘΡαίγιιβ ἴπ {π6 αἰδίγιοί οὐ Τμδβργούϊα ; ἐμαὶ ἐῆ6 Επίθηθ5. πηθῃ- 
τοηεα (Π|46, 11, 748) Δ]Ίοηρ ψ ἢ {Πη6 Ῥεγθθὶ οὐὗἩ {Π6 τῖνον ΤΊ ταγθϑίαβ ΘηΘο. 
ἰτοῖὰ ὑπ ΤῊ 6554] 1Δ ἔονγη ; πα ἐμαΐ {6 Ποάομδ, ῃ]οἢ ΤΠγ 5565 νἱϑι θα 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἕο ΘΟὨΒι]Ὁ {Π|6 ΟΥΔΟΌΪΔΥ ΟΔΚ οὗ Ζοιι, δἔζου Ἰδανίηρ (ῃ8 Κίηρ οὗ {Π8 
ΤΠΘβργούϊ, νγὰ8 [Π6 ΡὈ]ᾶοθ ἰὴ ἘρεδίτιιβΊ1. (0 4.5. χίχ. 290.) Ὑ τοβρθοῦ ἰο 
ΠΙΔα, χυὶ. 233, {Πθγθ νγὰβ ἃ Εἰ ΠΌΘηοα οὗ ΟΡΙΠΪΟΗ ; 50Π16 Βιρροβίηρ {ῃδΐ 
ΑΟΘΒΙΠ165 ργαγθα ἰοὸ Ζϑιβ 'ἱπ {π6 ΤῊ ββϑδιίδη Ποάοηᾶ 85 {Π6 Ραίγοῃ ροᾶ οὗ 
Ὠϊβ ηδίϊναε σουηξγΥ ; θαΐ ΟΥΠΘΥ5 πηδὶ ἰδ η]ηρ ὑπᾶῦ (Π6 τη θηΐίοη οὗ 856}]}, 
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ὙΓΠΟ56 ΠΔΠῚ6 ΘΙΒΘΥ ΠΘΥ ΟΘΟΙΓΒ ἴη ΘΟηΠΘοίΐοη νυ ἢ {π6 ΤΗδβργοίίδη Ποάομηα, 
Ροϊηΐβ ἴο {π6 ρῖδοθ ἴῃ Ἐρβίγιβ. ὙΠογα οαη 6 πὸ ἀοιθί, {Παὖῦ ἐΠ6 ἢτγϑί- 
αυοίοα ραβϑᾶρθ ἴῃ ἨοιηΘΥ τοίουβ ἰο ἃ Ποάομηδ ἴῃ ΤΠ 655α]γ, Ὀὰῦ ἃ8 {Π6Γ6 15 
0 Θνϊάθποθ οὗ {Π6 δχίβίθποθ οὗ πῃ ογδο]6 δὖ {18 ρ]δςβ, 10 18 ργ 4016 ἐπαΐ 
16 Ργᾶγϑῦ οὐ ΑΟἸ11168 νγὰν αἰγοοίθα το ὑπ6 ροᾶ ἴῃ ΕΡδίγιιβ, νυ ῃο56. οὐδοὶ8 
Δα αἰγθααν δοαυίγοα ρσγθαύ σΘ] ΘὨΓΙ ὑγ, ἃ8. γγΧ6 866 ΤΌΤ. {18 ρᾶββᾶρθ ἴῃ {Π6 
Οἀγββόν. Τη6 ΤῊ ββα!δη Ἰ)οάοηᾶ ἰ5 4 ἐο ἢᾶγα θθθη αἶβο οδ᾽]δὰ Π)οάοπᾶ, 
δηα ἔγομη {Π18 ραθα η6 Τηδβργοίίδη Πθοάομπᾶ 8 βαἰα 0 ἢᾶνθ σγϑοοϊγο ἃ 
ΘΟΙΟΠΥ͂ Δηἀ ἃ πᾶτη6. Τὴ6 8611], συ ποῖ Ηπηο ἀθβου 68 ἃ5 Π6 ἰῃη θγργθίθυβ 
οὗ Ζθιι8, ““Ἰηθη οὗ ὑῃννϑῃ64 ἔδϑῦ, γγ0 βἰθρῦ οπ {Π6 ρτοιπα," ἀρρθᾶγ ἴο 
ἢᾶνθ θὈ66η ἃ {γῦ6. ΤΉΘΥ ἃγθ οα]]6α ὈΥ Ρίπάδι {πΠ6 Ηδ}]1, ἀπ τἢ6 5ι1- 
Του Πα ἰηρ; ΘΟ ΠΥΓΥ, ΠαΠηΘα δέου (πθτὰ ἩδΙ]ορία (Ἑλλοπίη), ἰδ ἀδβου θεὰ ὃν 
Ἡδϑ8ϊοα 88 ἃ {6υΈ116 Ια πα, νυ μἢ τ οἢ ραβύμγοϑ, νυν μογοίη Ποάοηδ νγὰβ βἰζααϊοα, 
Αὐ]βίου!θ ρ]δο 68 {π6 πηοϑὲ δποίθης Η 6115 “ἴπ {π6 ραγίβ δθουῦ Ποάοπα αηὰ 
{Π6 ΑΘ οἸοιιβ,᾽ δα αἴηρ; ὑπᾶῦ [Π6 ΑΘ μθΙοὰβ δα ἔα Θ ΠΥ σπαπρϑα 105 ΘΟΌ͵86, 
πᾶ ΠΘΟΘΒΒΔΥΥ Δα αἰ ΟΠ, βῖπο6 {Π6 ΑΘΠΘΙοιΒ ἀ065 πού ἤονν πθᾶν Ποάομηδ. 
Ἦφ 1ΠἸκο νυ ῖβ8 βίαϊθβ ἐπαὺ {πὸ ἤοοα οὔ ΤΠϑιοα] οι ἰοοῖκ Ρ]δοδ ἴῃ (ἢϊ5 αἰδίνίοι, 
“ΒΊΟΝ ννᾶ8 ΒΔ] 064, αὖ ὑΠᾶῦ {ἰπη6, Ὀγ {16 5611}, ἀῃὰ ὈῪ {π6 ρβορὶθ ἰμθη. 
οΔ]]6 ἃ ατγροῖ, θὰ πονν ΗΘ]]θη 68." Υῆα ἀο ποῖ Κπον [η6 δυϊποτγίεν νυ ῃϊςὶι 
ΑὙ βίου !θ Πδα ΤῸΓ {Π||8 βιαϊθιηθηΐ, νυν ΐοἢ 15 ἴῃ ορροβίθοη ἰο {Ππ6 ΘΟΠΙΠΠΟΠΪΥ͂ 
τϑοοῖνα ορὶ πίοη οὗ {πΠ6 αὐθοκβ, ννῆο σοηποδοίθα Παοαϊίοη, Ἡ6]]6η, ἀπα {Π8 
ΠΘΙΙΘ68 νυ (Π6 αἰδίγιοῦ ἰπ Τ Θββαὶν, θθύνγθθη Μοιιπύὺ Οὐμγυ5 ἀπ (Εἴ. 
ΤῸ 18 ἱπηρ 55.016 [0 Ρεποϑίγαὐθ ΔΠῪ ἐασύ μου θδοὶς ἰπίο {Π6 οτὶρίη οὗἉ [16 ογᾶςῖο, 
ἈΠῸ νγ8 τηὰν 88 6]Ὁ (ἰ5η1155 ὑΠ|6 [8165 παυταίθα Ὁγ Ἡθϑγοάοίιιϑ οὗἉ [5 ἀθσνρίίαιι 
οΥσίη, ἃηα οὗ 108 Θοπηθούϊοη τυἱἢ ἐπ6 ἐθιη}]6 οὔ ΤῊ 6 θ 685 πη “πρνρί, δηὰ οἵ 
Ζθι8 ΑἸητηοη ἴῃ Γἰῦγα. Τη6 ροᾶ αὖ Ποάοπᾶ νγὰβ βαϊἃ ἰὸ ἀννθὶ! ἴῃ ἐμὲ 
ϑίθιη οὗ ἃ οὐκ (φηγός ---ἰ 8 οαϊ. ὈΘατίηρ ἂῃ Θϑοι]θηῦ ΘΟ, ποὺ ἴΠ6 [,αΐϊη 
“γαψιι, οὐν “ ὈΘΘΟΝ 7) ἴῃ {Π|6 ΒΟΙ]Ον οὐ νυ ΐοῖ Ηΐἶ5 βύαίιιδ υγὰβ ργοθΔ]ν 
ΡΙδοθὰ ἴῃ {Π|6 πηοϑὲ δποίθηΐ {ἰπ|68, πα νη Πΐο}} τγὰ8 ἢγϑὺ ἢΪβ ΟἿΪΥ ἰθιηρ]6. 
(ναῖον δ᾽ ἐν πυθμένι φηγοῦ--- 65. ἂρ. ὅορ. Ττδοη. 1167. Δωδώνην φηγόν 
τα, πελασγῶν ἕδρανον, ἧκεν--- Η68. ἃρ. δέγαθοποιη.) Τῇ ροὰ γονθα]θα ἢἰβ 
ὙὙ1}} ἔγότα ὑΠ86 ΓΔ ΟΠ65 οὐὁἨ {Π6 ἴγ68, ργο θα }]ν ὈῪ {86 Ταβεηρ; οἵ {Ππ6 υυϊπὰ, 
ὙΥ Βΐοἢ. δου ἶβ ἐμ6 ῥγίδδί πὰ ἰὸ ἰηίεγργοί, Ηδθποδ νγ8 ἔγθαιθ μεν τοδᾷ οἵ 
ἴΠ0 ϑρθακίηρ οἂκ ΟΥ οἂκβ οἵ Ποάομᾶ. [Ι͂ἢ {π6 ἐΐϊπη8 οἵ Ηδτγοαοίιβ. ἂπᾶ 
ϑΟΡΠΟΟΙ65 1116 ΟΥΔΟΪ68 ὑγθγα ἰη ογργοῖβα Ὀν [Πγ66 (ΒΌΡΠΟΟΙ68 βᾶγ8 ἴνγ0) ἃρϑὰ 
ὙΥΟΙΏΘΠ, Οα]]6 ἃ Πελείαδες ΟΥ Πέλαιαι, ὈΘοδιι86. ΡΙρθΟη5 Ὑγθῖα βαϊα ἴο Πᾶγθ 
Ὀγουρ ν {π6 σομμτηδηα ἰο δϑίδὈ]ἰδὶι ἐμ 6 ογοϊθ. Ηδγοἀοέιιβ τηδηϊϊουβ ἐμ 6 
ΠΔΙΠ68 ΟὗὨ {ΠπΠγ6 6 ̓γ]οβίθ8868 'π ΡΠ). 11. 858. ΤΉΘΒ6 γγϑγα ργο Δ ν ἱπιτοάποοα 
ἰπϑίθδα οἵ {Π| οἷά 561}. 8.66 Ὀϊοῦ. οὗ Θδορτ. (Ὀν Ὁτ. 81: 1}}). 

800-400. τοῦ μὲν φθίνοντος μηνὸς, κιτιλ. 866 ποίᾳ οη Οἄγ85. Ξ. 162. 
ξείνως αἰδοίως ἀποπεμπέμεν, κ.τ.λ. τε" ἴο Βοηάθανναν ἃπὰ ἰοὺ τϑοϑῖγθ 

ΒΓΔ ΡΟΥΒ ὙΠ σοϑροοῖ." Οαν885. Ο. 74. 
χρὴ ξεῖνον παρέοντα φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέμπειν ἀῦσταλέος.--- ΘΠ]. 

αὐχμῶν. 
ἀνθρώπου δὲ μινυνθάδιον, κιτ.λ. Βίοῃ, 14.]]. ν. 6, 14: 

ὡς βραχὺν ἐκ μοῖρας λάχομεν χρόνον. 

Ὑ τὶ], Ζππ. χ. 467: 

ΟΕ ΒΓΟΥΘ οὗ ἰγγθραγδὈ116 ἐθμΉριιβ 
Οἰηῃῖθιι8 οϑὲ υἱΐρ." 
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πολλοὶ δέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον -- “’ Δ ΤΏΔῺΥ ἃΓ6 νγοηῦ ἴο 08}1 Ὠΐτη ροοᾶ.᾽ 
ΠΟΡΉ. ΤΊδοῇ. ν. 294: 

ἄνδρα γὰρ καλῶς 
πράσσοντ᾽ ἀνάγκη χρηστὰ κερδαίνειν ἔπη. 

Απα Επηϊαβ ΠΔ8 --- 

“ ο]ο νἱγα᾿ ῬΕΙ͂ οτὰ υἱ γί." 

Κρήτης“ ὄρεα νιφόεντα -- ““Π6 πηοιπηΐαϊη5 οἵ Οτεῖθ, οουογοα εὐἱέῇ, δηοιν," 
αδοιαϊηψ ἴῃ 5ηονν : {Π6 ἐογτη πδύϊοη - θεὶς τε [,αὔ. -οδιι5, ἀδπμοίθβ {Ὁ11Π6885 Οὗ. 

ὀλίγη πελέουσά περ ἔμπης -- “ ΔἸ[ΠουΡἢ 516 ἰ8 Θχοθθαϊηρ]ν νγθαὶς.᾽ 
ΒΟΒΟΙαβῦ Ἔχ] αἰηβ ὈΥ ὀλίγον ἰσχύουσα, ἀσθενοῦσα. 

γρηῦς δὲ κατέσχετο, κ.τ.λ. Ξε“ ἃπὰ [η6 οΪά νοϊηδη ΘΟΕ ἊΡ ΒΕΓ 
ἔδαΐαγαβ τυ τἢ Ποὺ ἨΔ πα8.᾽ 

μητρὸς ἕῆς πατέρ᾽ ἐσθλὸν, κ-τ.λ. Ξ- “ὉΠ αἰβοϊηρ 564 ἐΔΌΠΘΙ ΟὗὨ Τὴν οὐ 
ΤηΟΥ ΒΥ ὙΠῸ 5. Ραβ56α τηδηκὶηα ἴῃ ΓΟΡΌΘΥν ἃπα Ρθυΐατν." ΤῊΪΒ ρᾶβϑᾶρα 
ῬΙΌΥ 68, ὈΘγοΠα ἃ ἀουθῦ, ὑπαῦ ἐσθλὸς οἀπ θ6 58 ποῦ ΟὨΪΥ ψἱπουὺΐ ἃ γιογαὶ 
β:σηϊἤοδηοθ, θαΐ ουθη ἴῃ ἃ ΘΟΠΓΑΙΥ βισηϊἤοαηοθ. 85.666 Ρ]αίο, ἀ6 Β6ρ. Ὀζ. 1. 

᾿θεὸς δὲ οἱ αὐτὸς ἔδωκεν Ἑρμείας. Ηοτδοο μᾶ5 (04. χ. 1): 

“1 οᾶΠδΠ1, Τηᾶρηὶ {ον 5 οὖ ΤΠ) ΘΟΙΊΙΠῚ 
Ναμπίϊιπ) ΟἸΓν 416 ᾿γγϑ ΡαΓΘηΓΘΠΊ, 
ΟΠ τάαπ, φαϊά απ! ρῥΙδουϊῦ, ἸοσΟ50 

Οοπάοχα ἔατίο. 
“6, ὈΟΥ68 ΟἸΪΠπΊ ΠΪβὶ ΓΘ α1415568 

Ρεοὺ ἀοϊιτη δἃιηοΐαϑ, ΡΆΘΓΙΠῚ τα ηΠδοὶ 
γοοσα ἀκ [ογγθῦ, νἀ) ΡΠ δγείχα 

Εϊβι0 ΑΡΟ]]ο." 

Οοιλραγθ ῬΏΟΥΟΙΪΒ ἴῃ Εὐγπιο]. Μ. Ρ. 339. Ἑρμείαν δὲ πατὴρ ᾿Ἐριούνιον 
ὠνόμασ᾽ αὐτός" πάντας γὰρ μάκαράς τε ϑεοὺς θνητώς τ᾽ ἀνθρώπους κέρδεοι 
κλεπτοσύνῃσί τ᾽ ἐκαίνυτο τερνηέσσαις. 

400.-500. κατὰ εἰμένον ὕλῃ --΄΄ οἸαά ἰο 1[5 θᾶ586 τ ἢ γοοα8." ΟΟΙΏΡΑΓα 
ἢ 0Π6 Θηςγα ράββαρθ, ΙΓΡῚΙ, 4 η. 1. 1θὅ : 

“ ΒΎΪΥ18 8668 ΘΟΥΒ5ΟῚ8 
ΠΤ βαροῦ, Βουυθηίαιι6 δύγαπ ΠΘΠ.115 ᾿τηταϊπϑῦ ἀπ ὈγΆ.᾽ἢ 

προσέβαλλεν ἀρούρας, κιτιλ. ΜΙ ΙΡΊΙ, ἤθη. ἱν. 684 : 

“ἘΠ Δ ΠΥ] πὰ ΠΟΥΟ Βραγραραῦ ΤΠ] η6 ἰΘΥΓ88 
ΤΙΓΏΟΠΙ ΟΥΟΘΘΌΙΩ ᾿Ι Πα 6 η5 Αὐτγογὰ ΟΕ116.᾽ 

λικριφὶς ἀΐξας τ΄’ Ἠανίηρ; ἀαγίοα 514 ανγαν8.᾽ 566 Ηογδοα, Οἄᾶ, 31]. 22. 7. 

“ Ὑ οΥΤῚΒ. οὔ ἠφψιίηε τη αἰ ἀπ ἐ18 ἰού. - 

ἐπαοιδῇ δ᾽ αἷμα κελαινὸν, κ-τ.λ. τε’ Δα νυ] ἢ ἃ ΟΠΔΥ ΠῚ {ΠΥ Πα πομοα {Π6 
ἄαγκ Ὀ]οοα." Ρ]ΙΗΥ τοιηᾶγκβ: “ ΠΙχις Ἠοιηθγβ, ΡΥ ανίαπι 58 η ρα 18 
γυϊπογαΐο ουλΐηθ {ΠΠ|Χ6 πὶ 11 τ11586. ΟΥ̓ Ϊη6 ; ΤΠΘΟρΡγαϑύμβ ᾿ϑοδαϊσθθ 
ΒΔΠΔΙ ; Οαἴο ρϑγάϊαϊῦ Ἰυχαῦβ ΠΠ ΘΠ ὈΓ18 ΟΔΥΤΘῺ ΔΕΧΙ Πα; Μ, Ὑάϊτο Ρο- 
ἀαρτίβ.᾽ 

; 
: 



ΤῊΒ ΟΡΥ55ΕΥ. 9. 147 

Ῥιηᾶδι μ85 (Ρυίῃ, Οἀ. 1]. 2. 91): 

τὼς μὲν μαλακαῖς 
ἐπαοιδαῖς ἀμφέπων. 

᾿ 

δια Ὑιγρ, 2 η. νἱῖ. 757: 

ἣ “Νραᾳᾷθ Θαπὶ 7 6 γ8 ἴῃ νυ] ηθγὰ οαη ἔτι. 

νόον ἔτραπεν -- ““ ἰὰυγηθα Π6Υ τηϊη ἴπ ΔΠΟΙΠ ΠΥ αἰγθοίϊοη.᾽ 
χεῖρ᾽ ἐπιμασσάμενος, κ.τ.λ. τι“ Πανίηρ Ἰαϊα ΠΟΙα οἵ ΠΥ ψ ἢ 18. Παπά, 

ὙΥΙῸἢ ΠΪ58 τἰσηῦ Π6 βοϊζθὰ Ὀγ {π6 {ῃγοδῖ, δινὰ νυ ΠΪ5 οί ἢ6 ἀγαρσσρα ΘΓ 
ὨΘΔΓΘΙ ἴο Ὠἰπη561{, απ ὈγΌΚα ἰπίο αὐζαγαησαβ.᾽᾽ 

ὅ00--600. ἐπίτρεψον δὲ θεοῖσιν. ἨΟΥΔΟΘ ΠΔ8, 

“ Ῥαγηἰθ ΠΤ 1ν18 οροίογα.ἢ 

δηὰ ΤΠἼΘορηΐβ, σπου. ν. 1044 : 

ἄσσα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἔσται, ταῦτα θεοῖοι μέλει. 

ἔαρος νέον ἱσταμένοιο -- " ΜΏΘΠ ΒΡΙΙΠΡ ΘΟΠΊ68 ΟἹ ΘΔΙ]Υ.᾽ 
θαμὰ τρωπῶσα --“ νυ ΤῊ γδυ]α 108. ΟΟἸηραγα ὙἼΓΡῚΪ, αθογρ. ἷν. 

δι}: 
“«Ο81158 ΡοΟραΪοᾶ πηγθἢ8 ΡὨΪ]Ομ 618 851}}} μετὰ 

ΑἸΏ15805 αυΘΥΙΓ Τἴὰ8. . . - 
ΕἸοῦ ποοίθπη, Γὰτηο 16 8816}}8 ΤηΪΒΘΓΔ 116 δάτταθη 
Τηὐερταῖ, οὐ πο 015 Ια ὰ Ἰοσᾶ απεοϑίϊθιιβ ᾿τηρ]εΐ.᾽ 

δενδρέων (ΒοδΔηηθα ἃ8 ἃ αἰ55υ}18}0]6) εἰ πετάλοισι καθεζομένη. ὙΤΠΘοΟΥΪίι5 
(1αν}}. χν. 121) 88, 

οἷοι ἀηδονιῆες ἐφεζόμενοι ἐπὶ δενδρῶν 
πωτῶνται, πτερύγων πειρώμενοι, ὄζον ἀπ᾽ ὄζον. 

Πανδαρέου κούρη. ῬαηάδΓΘοβ νγὰ8 {Π6 βοὴ οἵ ΜεῖῸρ5 οἵ Μιϊδέιβ, πα 15 
5814 10 ἤᾶγα βίο! θη ἐπ8 βοϊάθη ἀορ οι Ἡδρϑοϑίαβ δα τηδίθ, ἔγουῃ {Π6 
ΓΘ Ώ}]6 οὗ Ζοθιιβ ἰῃ Οτοίθ, ἃμα ἰοὸ πᾶν οαγγϊθα Ὁ ἰο Τηΐα!ιι8. ΜΠ 6η. ΖΘ 
βοηὺ Ηθιη65 ἴο ᾿Γδηΐαϊ 8 ἴο οἸαίτα {Π6 ἄορ Ὀδοκ, Ταπίαϊβ ἀθοϊαγθα {ῃαΐ ἢ 
νγὰ8 ποῦ ἴῃ 8 ρΡοββϑθβδϑίοηῃυ. Τῇῆ ροὰ πον νυ Ὺ 00 Κ {Π6 Δηϊμη8] Ὀγν ἕοτοθ, πὰ 

" ἀπγον Μοιηΐ ΞΊΡυ 8 ἀροὸῖ Ταπία!αβ. Ῥαπάδγθοβ ἤθα ἴο ΑἴΉΘη8, δηα ἐμ θ πο 6 
ἴο ϑ΄᾽΄οΙγ, ποτ ἢ. Ρουθ ἢ 5 τὶ Ηδγιηοίμοθ. Τὴδ βίουυ οἵ 
Ῥαπάδγθοβ ἀθυῖνοβ πιοϑὺ Ἰηἰθγοϑὺ ἔγοπὶ ὑπαΐ οὗ ἢἰβ ἀδυρηῃΐοτβ. Αδάοῃ, {6 
οἰἀδϑὺ οἵ {Ππ6πὶ ννὰϑ τηυγιθα τὸ Ζθμαβ, {π6 Ὀγοΐμον οἵ Απηρῃΐοη, ὈΥ νυ Ποτὴ 
5116 γγὰ8 {Π6 τηούμοὺ οὗ ΤΠὑγ]ὰ5. ΕΥΟΠῚ ΘΗΥΥ οὗ ΑἸΩρΡΗΐοη, 0 δα ΤηΔΗΥ͂ 
ΟἸ ἄτθη, 586 ἀοδἰθυτηϊπ θα το ΤΠ ΓΤ ΘΥ ΟΠ6 οἵ ὨΪ8 Β0η8, ΑἸ θὰ; Ὀὰξ ἴῃ {Π6 
πἰρηῦ 516 τηϊϑύοοκ ΠΘῚ ΟὟ 800 [Ὁ ΠΘῚ ΠΘΡΏΘΥ, ἃηα ΚΙΠΠ6ὰ Ὠἰη. ϑΟΠῚΘ 
δαά, ὑπδὺ 586 ΚΙΠΠ6α ΠΘῚ 50}, αἴξ Αγ ]6 8, ἔγοιη ἔθαυ οὗ {6 νϑηρθᾶποα οὗ 
ἢΥ βἰϑίθυ-ἰη -ἰανν, ΝΊΟθΘ. ΤῊ ὕνγο οἴου ἀδαρηίουβ οἵ ΡῬαηάδγθοβ, ΜΙ ΟΡ 
δια ΟἸοοάοτα, (δοσογαϊηρ ἰο Ῥαιβδηϊαβ, Οδιηθγὶα ἂμ ΟἸγίϊ) τγθυθ, δοοοτά- 
ἴῃς ἴο Ἠοτηθῦ, ἀδρυῖνθα οὐ ὑπο ὶγ ραγθηΐβ ὈῪ {πὸ σοάβ, ἃπὰ τϑπιαϊ θα ἃ8 
ἘΘΙΡ]658 ΟΥ̓ΡΏΔῺ5 ἴῃ {π6 ρα]δθθ. ἀρῃγοαϊίο, μονίθυθυ, ἴδ {μϑῖῃ νυ τ τὶ, 
Βοπδν, ἅμ υυῖηθ,. Ηρθτὰ σάν ὑπο Ὀοδαΐν πὰ Πα οΥβί δ αἰ πρ; Ὰ ΔΌΟνΘ 
Οὔμθν οιηθη. Αὐύθιῖβ σᾶγα ὑμθῖὶ αἰρηϊν, ἀηαὰ ΑἸ ΠΘ μη 5Κ1}}} μὰ ἰπς δτίβ. 
θη. Αρμτγοαϊίο πθῦ ἃρ ἰο ΟἸντριιβ, 0 ἄυγδησα {Π6 παρ ϊα]5 ἔῸΓ ΠΟΥ 
πηδι ἀθη8, ἔμ 6. ὑγΘγῈ οαγγϊθὰ οἵ Ὀν ὑπ 6 ἩδΥρὶθβ (Ηομι. Οαν8. χχ. 67). 

Ὴ ὦ 
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οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ ἐσθλὸν --Ξ ““ {Π18 15 πού ἃ Ἰη6 Γ6 ἄγϑδῖη, θα ΡῬΥΟρΡ οί 
νγακίηρ; νἰδίοη οὗ ροοᾶ οἴηθῃη." Τῇδ ϑομοϊϊαϑὺ δχρ]αῖπβ ὈΥ τὸ μεθ᾽ ἡμέραν 
φαινόμενον ἐνύπνιον. 

ὄνειροι ἀμήχανοι -- “' ἀΥΘΔΙῚ5 ἱπαΧρ] 6406. 
διὰ πριστῶ ἐλέφαντος, κιτ.ιλ. Ηογδορ, Οα, Π]. 27: 

“«Αἡ νἱῦϊο σδγθη 1ΠῈ 
Ταῦ ᾿ΠηΔρῸ 

γαηδ, 4086, ροτία {ὰρΊθη5 ΘὈυγηδ, 
ΒΟΙΠηΐαμ αποιύ.᾽ 

ΒΟΟΚ ΧΧ. 

ΒΌΜΜΑΒΥ.--- ΑἸ Π6η6 ΘΟΠΊ6Β ἴῃ ἃ ν᾿ βῖ0η ἴο ρίνα ΟΠ} 5868 ΠΟΥ σοπῆδηοθδ; 
ὙΏΘη ἢ6 γᾶ Κο8 6 18 ἴῃ ἀουδύ ψμοίμοῦ Ὧ6 50.411} ἀδβίτουν ἴΠ6 ψο6η 
Βοιυδηΐβ, γϑῦ μ6 {πη κΚ8 1Ὁ Ὀδύΐοι ἴο ΒρΆγ6 ὑπθπὶ [ὉΓ {πΠ6 ργθβθηί. Τὴ6 
ΒΕ] ῈΟΥΒ, ΏΟ πᾶ Ὀδ6Θη βομομηηρ 68 ΒΟΠΘΠ165 ἀραϊηβδύ “ΘΙ ΘΟ 18, ἃ ΓΘ 
Ῥδηϊο- ΒΟ δὖ [π6 θαπααοῦ; δὖ {π|8 ΤΠ ΘΟΟΙ 6 ΠῈ8 ΓοΥ 6 }}8. {Π6 11 Τα], 
θυῦ {ποὺ ἀουῖάθ Π18 ῬΡΓΟΡΉΘΟΥ. 

1-100. καμμὲν -- κατὰ μὲν, “πα ὈΘποδίΠ Ὠἰπι.᾽ἢ 
πάρος περ. 8686 οἢ [Π|Δ6, 1. 252. 
κραδίη δὲ οἱ ἔνδον ὑλάκτει -Ξ “ ἃπα Π15 Ποαγὺ ὈδγΚ8 ψ ΙΔ ΐη Ὠΐτη. Οοτ- 

Ρᾶγα δία, 11. 1. 12: 
“ἐ δίαῦ ρϑοΐίογα 6 ΠΊ6 8 

Τιούιι8, οὐ δατηοίο ἰαέγαηπέ ργθοοσαϊα ἰδοία.᾽ 

καθαπτόμενος φίλον ἦτορ -- ““Ἰαγίηρ ΠοΙ]Ϊὰ ὉΡΟῚ ἃπα Καδρίπρ ἀονῃ ΠΪ8 
Πδαγύ νυῖῦ πη ἷ5 Ὀγϑαϑβύ. 

ἐν πείσῃ κραδίη μένε --Ξ “ Ηὶβ πϑατύ τοτηδὶ "θα αέ ἀπολο ν᾽ ἴ. 6. γγ8 γαδέθηοα 
ἄονγη ΟΥ̓ δὶ5 γθϑο!ὐΐοη, ἃ8 ἃ 8110 18 Καρῦ 1 αιιϊδύηθϑϑ ὈΥ 18 ΔΘ ΠΟΥ. ΤῊΪ8 
15. {π6 δχριδηδίϊοη τπηοϑῦ σ᾿ ΠΘΥΔΠΥ σἴνθη. 140 ποῦ 866 ΔΠΥ ΓΘΆΒΟΠ ἴο σλαησε 
ἐλὸ ηιοίαρλον, ἃν {815 Ἰητογρτγοίδι ὁπ. οαυίδι ]ν ἀ068 σἤδηρΘ ὑΠ6 ΠηθίδΡρ ΠΟΥ 
ΨΘΙῪ ΔΌΓΟΡΟΙΥ ἔοι ““α ἄορ" ἴο {πᾶΐ οὗ “α δηΐρ.᾽ ὍὙΠὲ6 ροοϑῦ 8}1 δίοπρ 
566 Π18 0 ΡΓΘΒΘΙΥΘ ἃηα ΟΔΙΤΥ͂ Ουὖ ὑπαῦ οὗὨ “ἃ ἀορ ;᾿᾿ Π6π68 ἢΪβ8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΗ, 
ψΠ6 Π6 Δαάγ65865 ΠΪ5 ᾿ιθατύ--- 

καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης. 

Αραΐη, πεῖσα-- πεῖσμα Ξε’ α γὉρ6,᾿ (μοῦ ΠΘΟΘΒΒΑΙῚΥ ἃ οαδιθὺ), ἀπ 1 {Π6 

γιρέαρπλον 15 ἴο 6 ργθβευνϑά, [Π6 86η88 [ΠΏ 6 566Π18 ἴο 6, ““ δἰβ ῃοατί (ΠΚ6 

ἃ 065) τοιπαϊηθα ἴῃ ἐθέλον,᾿ ἃπα 108. ν]]ἃ πιού]ο 8 ὑγ γῈ {Ππ18 ουγθαά. 
στῇ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς --΄΄ ἃπα 8516 5ἰοοα τἱρῃῦ ἃθονθ ἢΪ8 ποδά." 5866 

οὐ ΠΙΔ4, 1. 96; ΙΓ], «“Ζ5η. ἰν. 702 : 

“Τδνοϊαῦ, οὐ βιρτα οαραΐ δύ. 

τὸ σὲ φράζεσθαι ἄνωγα -- “1 ἢᾶνο, Δηἃ πον ἀο Ἀϊὰ {π66 σομηβίαον ἐλαΐξ 
(εἰγοαπιβίδῃο 6). 866 ποίθ οπ Πἰδα, 1. 5601. 

ἀνίη καὶ τὺ φυλάσσειν, κ.τ.Ἀ. τε Θναπ ἐπαῦ νυδίοῃΐπρ ἃπα νγδκίηρ' οὗἁ 
{πΐπ6 ἀυτίπρ; [π6 Ἰνθίοηρ πἰρηῦ 18 ἃ υγθαυῖη 688, θὰὉ ουθη ΠΟῪ ὕπο 5Πι8]Ὁ 

γ 
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Τίβ6 Ττο πὶ θΘ ποδί {Πν νγοθ5." Οὔβογνο Πόσο {Π6 ἀγίϊοϊο ἢ {πὸ ἰηδηϊεῖνα 
τηο06], σ᾽ νίπρ; {Π6 ν ΘΓ ἃ βι})5ύδ 1 6 ΤΟΥΤῚ ἢ {Π|15 τιϑᾶσϑ 15 ΘΧΟΘ ΘΙ ΠΡῚΥ ΓΑΥΘ ἴῃ 
Ἐρίο, {πουρὴ 10 θΘΟδμη6 νΘΥῪ σοι ἴῃ Αὐὐὶς τρεῖς. 

ἀψοῤῥόου ᾿Ωκεανοῖο -- “ οἵ {π6 ἐἑααἱ Οοδδη.᾽" 
τυρῷ, καὶ μέλιτι γλυκερῷ, κιτιλ. 866 ΒαίΠ16 οἵ Ετορϑ5, ν. 38 : 

οὐδὲ τυρὸς νεόπηκτος ἀπὸ γλυκεροῖο γάλακτος, 
οὐ χρηστὸν μελίτωμα, τὸ καὶ μάκαρες πιθέουσιν. 

τέλος θαλεροῖο γάμοιο τ“ [Π6 σΟμϑαϊηπηδ ΟΠ οὗ ἃ τηᾶγγίαρσα ἰπ ἐΠ6 Ὀ]ΟΟΙῺ 
ΟΥ 6." ᾿ 
ἽΑρπυιαι --- “(6 5) ΟΡ Πρ; Β[ΟΥΤ,- νη 618 ἢ ΡοΥβο ΪΠ6ᾶ, 
ἀμφιπολεύειν --- “ ἴ0 ἀ68] νυ 10} (ἜΧδΟΟΥ ἃ8 νγ6 58} ἴῃ Οὐ Οὐ ἰάἸο τη). 
ΟἸδἀϑίομα (ν0]. 11, ρᾶρβ 301) 6 .γδ 7 6}} οὔβεινϑβ, “ [0 5. δυϊάθηζ, ἴῃ 1} 15 

Οὐσίοιβ Ἰεροπά, ὑπ6 Ηδγρίθ5. ἃγα ἰηἰγοάποθα ἰο βχθιηρ! ν πού πΐπρ το 6 
ὉΠπδῃ 0Π|6 ρᾶτγύ ψνμϊοῖ ῬΈΠΘΙΟΡο Πδᾶ ργονίοιβ]ν τοίογγθα ο {πὸ θύελλα : ἀπὰ 
ὕΠ|686. ῬΟΥΨΘΥΒ, ὙΠῸ ΤΟΡΓΘβθη ΠΌΣΟ Π6 οΥἨΘ ΚΘ Π1811, πα ἴπ ἡ ΠΟ56 ΔΘΘΠΟΥ 
1168 {Π6 ρἰδύ οὔ {Π|6 βὅουυ, ἃρρθᾶγ ἴο αν θθθὴ ἴῃ ἐῃϊ}5 τηδίζον [Π6 πα Πἰ ΘΒ 
οὗ {π6 Ἐρινύες, ὈδΐΠρβ οὗἨ ἃ γϑῚῪ αἰ δγθηΐ ογάθυ, ΤΊ686 θδίηρβ ἅ16 δνὶ- 
ἀθηεν ἱπέγοαιοθα, {Πουιρ}} δηλίγ ον θαγοπα {ῃ6 ΡΔΥΆ]16] οἵ {Π6 θύελλα, ἴῃ 
ΟΥ̓Ω͂ΘΥ 0 ΘΟΠρΡ] δία {Π6 τηογὰ]. ΤῊ ΟἾΪΥ ΟΥΠΘΙ οᾶιι86 ἴῃ ψ οὴ ἩΟΙΏΘΥ ἴη- 
ὑγοάμποοβ ὑπ ἩΔΥΡί 65 18 'π ἃ Πη6, ὑννῖο γορϑαΐθα, νῃθγα ῬΘΠΘΙΟΡΟ ΒΌΡΡΟΒΘΒ 
ὑπᾶῦ ὉΠΟῪ τηᾶν Πᾶν αι {Π|γ5565 ΟΗ͂ (ἀκλειῶς) ἱπρ]οΥΟ Β]ν, ὁ. 6. 50 ἃ 8 
ἴ0 ΤῸ δΐτη ἴῃ ἀθαίῃ οἵ ἢΐ5. ἀι6 τπηβεᾶ οὗ ἔδιπθ. Απᾶ {πϊ5. ΒΥ Θά γοἢ ἡ γ6}} 
ΘΟΙΏΡΑΓΘΒ ὙΠ ρᾶτύ οἵ ἃ ραββᾶρθ ἴῃ {Π6 ὈοοΙς οὗ 70}, χχυϊ!. 20, 21: “Α 
᾿ειηροϑβύ βίθδ] θυ} ἢΪη ἄννᾶν ἴηι {116 πὶρηῦ : ἐῃ6 δαϑὺ υυϊπα σαγγί θὲ Ηΐτη ἄνγᾶν, 
ἃ ἢ6 ἀθραγίθίῃ : ἃπαᾶ 88 ἃ βίοσιη ΒΌ] 6 ἢ Πϊπὶ οὐ οὗὨἉ ἢἷβ Ρ]δοθ.᾽ 

ὁ γὰρ τ’ ἐπέλησεν ἁπάντων, κιτιλ. ὙΠ {Π15 ἀδδουρέϊοῃ οἵἉ δἴϑορ οοπὶ- 
Ῥᾶγθ Ηθμνν ΙΥ̓, οἵ ΒΑ ΚΒρθαγ: 

ΚΙ ΘΊΘΘΡ, βΘηύ16 516 60, παίαγθ᾽ 5 807 πιι786." 

ἃηα Ον]ὰ [ὰ5 Ερ. 1. 2. 48: 

“Ἐδαιῖ68, τηρα!οἴπααιιθ ΡᾺθ]οα Οὐ Γ8 
ΒΟΙΏΠΙ8.᾽; 

ἃπα ὙΊΓΡῚ] 5ρθα 8 (αθογ, ἱ. 78) οὔ “1ιοίμδθο βοπηπο. 
100-200. οὐδέ ποθε νέφος ἐστί -- “ ἃ ποὺ ΔΏΥ ΠΘΓΘ ἰ8 ἐποῖα ἃ οἱοπα. 

Οομρατο [πσδη, ἱ. 5830: 

“Εα] ρα [Δ]1δοὶ τηϊοιθυιιηΐ συ Όγα 867 θη." 

ὙΙΓΡῚΙ, αθοτρ. ἰ. 487: 

“Ὁ αἸο σϑοϊἀογαπῦ Ρ]γἃ 86 θη0." 
ΕἸΠ]ριγὰ."ἢ 

Απαὰ Ποτδοο, ἱ. 34. 5: 

“ΝπΊ]ι6 Π᾿δϑρίζου 
Τρηΐ σΟΥιΒ60 πῈ 0118 αἰν  ἀ6 8 ; 
ΡΙΘΥαΠγακ16 296)" ψεεγλμγγε ἑΟ Δ ἢ 65 

. Εροὺ δαιοβ γο]ογθιηα 8 ΘΌΣΓι ΠῚ. 

καμάτῳ θυμαλγέϊ τε “χὰῖ [ἢ ἐο}} ἐμαὶ Ὀτὶηρ8. ΔηριΪθἢ ἕο ἐμ βου]. ΤῊΘ 



150 ΝΟΤΕΒ ΟΝ 

οἶος οὗ ὉΠ6 σου -ο.Ἰ ΠαἸ Πρ ΟΠΊΘη νγὰβ οὗ 841] 5] νυ 8 ΟΠΟΘ5. {Π6 τηοϑύ 
αἀδργδαϊηρ ἃΔΠα ΟΡΡΙ ββϑῖνθ ἴῃ δη αυϊν : {ΠΥ τγογα Καρύ αὖ 811] ΠΟΌΓϑ, 
Ἔνθ η ΠΘΠ ΟΥ̓ΠΘΥΒ γγ6γο νἱϑι θα Ὦν 5166 0, δπ6] βυθ)]θοίθα ἕο [Π6 ργοββαϑύ 
ΜΟΙ η66 δηα οὐιιοὶίν. Οομηραγο {π6 Τνδηρ 1505. γοσα8, “ ὕνγο ΜΟΙΊΘη 
588}} Ὀ6 φγίπαϊης αὐ ἐλ τοὶ" (αὖ π]ρ 0). 

φάτο γὰρ τίσασθαι ἀλείτας τ“ ἴῸΥ Πα ὑποπρΐ ὙΠ ἢ αἰπιβοῖῦ ἐμαὶ Ἠ6 
νγου!α δοθοῦν ἴα Κα ΠΪβ νθηρθᾶποθ οἡ {Π6 ὑΓΔΉΒΡΎΘΒΒΟΥΒ.᾽ἢ 

ἰσόθεος φὼς ---΄ ἃ Πεοῖο, κα ἴο ἃ ροα.᾽᾽. 86:6 ποία οἡ ΙΔ, 11]. 18. 
ἐμπλήγδην --Ξ ““πηδα]γ,᾽ [1,Ὁ. ““Τειηθγὰ," Ορροβϑᾶ ἴο πινυτὸς. Τῃ6 

ΞΟΒΟ]αϑὺ Θχρ]δῖη8 Ὁ. ἀκρίτως, καὶ ὡς ἄν τύχῃ, ἐμπελάζουσα τοῖς πράγμασι. 
ΟοΙρᾶγα {π6 Α]ὰχ οἵ ϑόρθοοὶθβ, 1370, 

τοιοίδε μέντοι φῶτες ἔμπληκτοι βροτῶν. Οοιηρᾶγα {Π6 σμῆσαγ Ὀαΐ 6ώ- 
}γοϑϑῖσο Τούτη] “ Κποοκϑα οὴ [Π6 ᾿ι6δα ᾽ 10 ηιαΐά. 

ἅμα τῷ γε κύνες τε ἂν, ἃηα σῖΐῃ πᾶῦ ομ6 [Ὁ] ον θα {πὸ βυν {-τοοίοα 
ἀορ8." 866 οἡ 1ΠΔ6, 1. 600, 

κρήνην μελάνυδρον --΄“ {π6 ἐοὰππύαϊη οὗ νναΐϑυ, δλακοα ζγοηιὶ ἐδ δι." 
ἀλλὰ θεοὶ δυόωσι, κ.τ.λ. τε ἢᾶν, Ὀαὖ τηᾶν 6 οαἀβ ῥ᾽θηρα ᾿ηΐο ΒΟΥ 

ἴῃ 656 ζὰγ- δη ἀουῖπρ' τηουῦ]8 ὙΠΟ ΠΘΥΟΥ ὕΠῸΥ γθᾶνα Ρῥ]οῦβ οἵ τ ΒΟ ΥΎ, αυθ 
δραϊηϑύ Κίηρβ.᾽ ΟὈΟΙΏΡΑΙ 1186, χχίν. 515. 

ἀτὰρ μὲν νῦν γε, κιτ.λι Ξε Αγ, θὰῦ οα {π6 οὐποὺ μαηά, ἔποὰ ἃτί ποῖῦ 
θουπα ἀοννῃ ὈΥ γγοθϑ." ΟΟΙΡαΙ6 οὐ δπ8 ἴογοθ οὗ ἔχω ἴῃ ἴμ6 ποίθ οἱ 
146, 111. 342. 

Ον!ὰ Ππᾶ5 (Δίου. νἱϊ. 518): 

“( ΕἸΘΌ116 ῬΥποὶρί τα τη ]οΥ Τουίπηδ βοαιθίατ." 

Ηογᾶοα μ88 (Οἀ65, 11. 10. 17): 

“ΝΟοΗ, 5ϊ τηδ]ὸ ἤὰη0, οὖ 0111] 
δὶς οὐΐ,᾽ 

200--300. ὀΐω -- “1 δεοίϊουο." 8.66 ποίϑ οἡ [{Π|δᾶ, 1. 78. 
μεμάασι γὰρ ἤδη, κιτ.λ.ΞΞ ““ΤῸΥ ὕπο ν Πᾶνα Ὀ66η ἸΟΏΡΊηρΡ' ΠΟΥ͂ ΤΌΤ 5016 

{1π16 ἴο αἰνί 6 ΔΙΏΟΗ ὉΠ Θιηβ6 ]ν 65 ἴΠ6 ροοαϑ οὗ {Π6 ΠΙΟΠΆΓΟΙ, 0 85 Ὀ6 6 
δυβαηΐῦ ἴοο Ἰοηρ." 

ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι τ.“ ἴῃ ΤᾺ Οὐ Ποᾶτύ :᾿ἢ ΓῸΓ {18 μοδβθϑϑῖυθ ἴογοβ οὗ 
φίλος, κὸ ““ἀθαγ᾿ ἴῃ ΚΔ ΚΘβρθᾶγθ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠ]Υ, 566 [Π|8α, 1, 49. 

τοὔνεκά τοι ἐρέω, κ.τ.λ. Ξε“ ἃπαὰ οἡ ὑπᾶῦ δοοουηΐῦ 1 ΜῈ] 611} {Π66, ἃηὰ 
ΠΊΟΤΘΟΥΟΥ 1 011] ΒΘ Γ ἃ Τ]ρὐν Οδί.᾽ 

αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα -- “ ἃπιὰ σου α ὑΠὺ τποὰ πιδγοϑί.᾽ 
χαῖρες ἕπονται. ἘῸΓΙ {115 ταδαϊηρ {Π6ΓΘ 18 1016 ΟΥ̓ ΠΟ ΔηΔΙορΥ : δ ξεν 

ἴο τοδά χεῖρες ἄαπτοι. 
ὼς δ᾽ αὕτως, κιτ.λ. Ξε ΠΟΥ ἴῃ {118 γον αν αἸα ΕἸ ΠΊδοι15. ῬΥΔΥῪ ἴο ἃ}} 

{ῃ6 ἀοάϑ, παΐ ΤΊγββεβ, ψγΠ0 Δροιπαθα ἰὴ Ὑν 50 1η, Βῃου]α δοοῆν τοίη ἴο 
Ἠΐβ οὐ ποιηθ." Οὔβοῖν μοῖρ {Π6 ἔοτοα οὗ {Π6 δου ϑὺ οἰνοπατάζων Ξεΐῃ 

Τ,ατὶη ποῦ “ ψἰηατα Φέφοηδ,᾽ Ὀὰὺ {Π6 ἰπέθηβινα δπᾶ ἔγαααθηζαί γα “ ὙἹ ΠῚ 
»οέαη5.᾽" 

Τηλέμαχον θαύμαζον, κ-τ.λ. ται ὑπὰν Καρῦ νομαθυηρ ἂὖ ΤΟ] ΘΙ ΔΟ 8, 
βθδοδιβα ἀπαῦ ἢ6 βρᾶκα 80 σΟυΓΔΡΘΟΙΒΙν,᾽" ΟΥ̓Κ Π6Υ Καρύ νοπάθγίηρ δ 
ΤοΙοιηδομιι5, δη [π6 ΤΠϊπρ 6 αὐίογθα 50 ΘΟΌΓΔΡΘΟΙΒ]γΥ.᾿; 

ἄλσος ὑπὸ σκιερὸν, κιτ.λ. Ξε θοηθαῦη 1Π6 5ῃηδαγ ρίονθ οὗ ἔαγ- ἀδυθηρ 
ΑΡΟ]1ο.᾿ ΟΡϑεῖνβ {πᾶῦ ἄλσος ΒΘΏΘΓΆΠΙΥ Ξε [μΑ{, “Ἰᾳσα8,᾽ --τὰ βῦουθ οοῆ- 

ϑοργαίοα ἔο α φοά. 886 4180 ΠΙίδά, 1, 75, 

᾽ 



ΤῊΒ ΟΡΥ5Β8ΕΥ. 90. 15] 

ἀτέμβειν, Δοοογάϊηρ; ἰο Πυροτί -- ἀποστερίζειν. Ηδ ᾳιοίοε9 ΠΙΔά, χ. 704: 

μή τις οἱ ἀτεμβόμενοι κίοι ἴσης. 

λυετρορόᾳ.---- ϑοΠΟ]]αϑύ ΘΧρ]αΐηβ ὈΥ νῦν, τῷ τὰ λουτρὰ παρέχοντι, ἢ 
παρασκευάζοντι. 

ἠὲ. τῷ ἄλλῳ -- ἠὲ τίνι ἄλλῳ τοί ΟΥ̓Τ0 ΔΠΥ ΟΠ6 6186 (οἵ (Π6 5δγνδῃηΐ5).᾽" 
ΟΡ βθῦνθ ἤθσα {πῸ μαγέϊέϊυο φοηϊίῖνο. 

ὁ δ᾽ ἀλεύατι ᾿Οδυσσεύς --““θαΐ ἐπα Ἰηδη, ὕ|γ5865, δυοϊ θα ἰξ, μαυΐηρ 
Ὀθηΐ ἷ5. ἢθδα ἃ 11{{16 ἴο ὁπ6 58ἰ4.6.,᾽ 5111] γ]ν ΨΊΓρΡΊ], ΖΞ η. ν. 444: 

“Π|6 Ἰούαπη νθηϊθηΐθπι ἃ νου 66 γΘ]ῸΧ 
Ργφνιθῦ, σΘ] ΓΙ 416 6] ρ5118 ΘΟΥΡΟΥΘ οοβϑῖύ.᾽" 

Σαρδόνιον μάλα τοῖον, κιτιλ. ΤῊΘ ἰβαπα ϑαγάϊηΐα ργοάιιοθα δ ΠοτΌ, 
οΔ]]6α Ἡθη)}ὰ ϑαγάδα, {π6 Ὀϊ ᾺΘΓ 688 οὐ τὶ οἢ γγὰ8 βαιά ἴο ργοάμποθ ἃ κὶπα 
οἵ σοη να βῖν βγη οα Π6 οοππίθηδηοα8 οἵ {ῃο56 {Πᾶύ ἰδδίοα ἰῦ, νυ] οἢ τγὰ5 
ΒΘΠΘΓΑΙΠν οοηϑ ἀθγθα ἃ8 Π6 οὐἱρίη οὗ {ῃη6 ΡΏγδ86, ἃ ϑαγάοηϊς 81}116 (Ὑἰβιι8 
ΑΓ ΔΟΠΪΟι18.--αρδώνιος γελώς). Βαῦ {ῃ6 ΟἰγΙ ΟΙΟΘῪ ἃπᾶ οτὶρίη οὐ {πὶ5 
ῬὮἢΓΆ86 ἃ΄Ὸ ΘΧοθοαἸηρ]ν ἀαθίοιιβ, ἀμ {Π6 ῬΘΟΙΠα, ΠΘΥῸ Δ]}π46 4 το Ὀγ {Π6 
ἃποϊθηΐβ οδπηοῦ ΠΟῪ 6 ἰάθη ῆθ. Τα Ὀϊξίο 688 οὗἉ {π6 ϑαγαϊπίδη ΠΟΙΟΥ͂ 
ὙΠΟ. νγὰ8 Βρροβοα (Ηογδοο, Αὐ8 ῬΡοοῖ. 375) ἰο σϑϑβϑυϊῦ ἔσο {Π6 58η8 
ἢ 6Υ}), 15, Πούγ νῸῦ, ἃ ἔδού 8.}}} ΟΌΒθυν8 016 δὲ {ῃη6 ργϑβθῃηΐ ἄδυ. Οἴδετο, Ερ. 
δ ἘΔΥΛΙ]ΠαΓο5, ὈΚ. νἱ]. 25, ““Να τ ἀθδπηι5.᾽ 

γέλοτα Σαρδόνιον. Απά {Π6 ϑομο]ϊαϑύ ἐππιβ δχρ]αὶπβ οὗτος ὃ γέλως 
Σαρδόνιος καλεῖται, ὅτ᾽ ἄν τις μὴ ἐκ διαθέσεως γελᾷ. 
τοῖχον -- ““ Ῥαυἱθύθιῃ,᾽" “"0Π6 γγὰ}} οὗ ἃ λοιιϑ6," Ὀὰΐ τεῖχος --ἰ 6 νγ8]] οὗ α 

οἱέψ τ ““ τηςηΐᾶ “ἢ ΟἹ“ Ἰηυ1ι8.᾽" 
οὐκ ἔβαλες τὸν ξεῖνον -- “το Παβὺ πο Ηἰΐ τῃδὺ βίγαηρον." ΤΠΪβ νου 

ἴῃ {Π6 86η56 οὗ λέξέἑη ΔἸνΥἂγ 5 ΡΌΥΘΥΠΒ 8ῃ ἀοοιδαΐίυο. 866 ΠΙδΔα, ἢϊ. 347. 
800--ὃ05. τῷ μή τίς μοι, κιτ.λ. Ξε “ἡ Βογοίογθ, ἰῦ ἢῸ ΟΠ6 ἴῃ (μϊβ ΠΟΒ6, 

ἃ8 [ὉΥ ἃ5 1 ΔΠ} ΘΟΠΟΘΓηΘα, ΒΠΟΥ ΒΥΠΊΡύΟΠΙ5 ΟὗὁὨ ὩΠΒΘΘΙΩΪΥ σοπαποί.᾽" 
χαλεπὺν γὰρ ἐρυκακέειν ἕνα πολλοὺς --" ΤῸΓ ἰδ νγᾶβ ἃ Πᾶνα τηδέξου ῸΓ ἃ 

51 }6}6 Ἰηδη 0 ΚΘΘΡ τηδην ἴῃ ΟΠ 6οκ." 80 ϑόρὶι, (Β4. ΤΥ. 855: 

οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν εἷς γε τοῖς πολλοῖς ἴσος. 

ῥυστάζοντας ἀεικελίως - ““ ΠΔΌΪ Πρ, ἀθουσῦ ΠυγΟΥ Ἡ]γ, ἃπα ΤῸ ἐπ6 πυουϑί 
οὗ ρυγροβαβ.᾽" ᾿ 

ὀψὲ δὲ δή --΄’ ἀπα δὺ ἸοηρῈ δέου ἃ Ἰοηρ' Ρδιι56.᾽ 
νῦν δ᾽ ἤδη τόδε, κιτ.λ. Ξε“ θὰ ΠΟΥ ΓῸΓ ΒΟΙῚ6 {ἴπὴ6 [Π5 μὰ 8 Ὀ66η πιδηϊξεβῦ, 

τὺ 6 18. πὸ Ἰοπρον ἸἸΙΚοὶν ἴο τοῦθσγη." 
αἰδέομαι δ᾽ ἀέκουσαν, κ-τ.Δ. τε “πα 1 5ῃγῖηκ ἔγομι ἀτινὶπρ ΠΟΙ δραϊηβὲ 

ΠΟΥ ὙὙ1}] ἔγομ τὴν 8115 ὈῪ νἱο]θηῦ Ἰδηρταρθ.᾽" 
παρέπλαγξεν δὲ νόημα -- “ ἃ! τηδ46 ὑποὶγ ᾿πἐθ]] θοῦ ἰο ὑυδη θυ αϑίαθ.᾽ 
γναθμοῖσι γελῴων ἀλλοτρίοισιν. Ἡδποο Ηοτγδσθ ἢ 88, “" τη8]}15 τ ἀθη 6 ΠῚ 

Δ] 16 15 ᾿ (ϑθσπι. 1ϊ. 8, 92}; πὰ Ὑ]θυϊὰβ ΕἸδοοιβ (Ατροι. υἱϊῖ. 104) : 

“Ευγδηΐθϑαιθ ρ6Πδο, αἴαιιθ ἃἰΐθπο σδιᾶϊα να]έι.᾽" 

Τὸ ῬΥΟΌΔΌΙΥ πθδῺ8 ἐηεριοάογαΐο, ἀπγοϑιγαϊ θα Ἰδὰρ μΐθυ, τυ ΒΙοἢ. ἐπδν ΠοΙ ΠΟΥ 
σου πΟΥ ἐσοινεία Υϑϑίσγαϊῃ, ἀρ ἃ {πιι8. πϑοὰ ἐλοὶγ" οὐλθοζϑ αϑ ἐγ ἐλὸν ἰσοῦὸ ποέ 
ἐλοὶν" οἱσα. ΟΟμραγα [η6 Ἐριζαρη οὗ 1 γϑϊαβ, καὶ τὰς μὲν ψυκὰς ἀλλοτρίας 
διὰ τὸν θάνατον κεκτῆσθαι, κιτιλ. ΑΙδο ϑοηθδοᾶ δὰ Ηοϊνοιϊοβ  “  δἰθγδηὶ 
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4θδμλν 8 ΘΟὨΪΟΒδὶ ρα θη ἃ0 81Π6 δοπηϊία νοὶαῦ αἰΐοηα ΘΟΥῬΟΥα Εχϑβθοδνγὶ 
Ῥδίϊ δ ὰ δὰ ΤΆμΟΥ. ϊ. 70 : τοῖς μὲν σώμασιν ἀλλοτριωτάτοις ὑπὲρ τῆς 
πόλεως χρῶνται, τῇ γνώμῃ δὲ οἰκειοτάτῃ, κ-τ.λ. 

ἱεμένων ᾿Ερεβόσδε ὑπὸ ζόφον -- “ βροδαϊηρ [ο Ετοθο8, ἄοννη ἰο {πὸ πϑέλον' 
δἰοοιη. Ἷ 

ἠέλιος δὲ οὐρανοῦ, κιτ.λ. τε“ ἀπὰ {π6 ϑι-σοα νγὰ8. ΘΟΠΊρ]οοὶν Ἰοβὲ ἔγοτι 
1Π6 5Κν.᾽ ΤῊΪ5. 18 ϑαρροβθα ἴο Δ]]1ὰ46 ἴο ἃἂῃ δοίΐρϑθο. Οοιηραγα [οδη, 
ῬΒΔΥβ4]1α, ἱ. 540 : 

ΚΕ Τρβ6 οδραΐ τηθαϊο ΤΊΐδη οἂπι ξογγοῦ ΟἸν ΡΟ 
ΟοπαΙαΙῦ ἀγαάθηΐθβ αὐγὰ οα]]ρῚ 6. ΟὈΓΓΒ 
Τηνοϊνιύαθ ΟΥ̓ θθτὴ [ΘΠ ΘΌΥ15.᾽ 

50 ὙἹΓΡῚΙ (ἄθοτρ. 1. 466) οἡ {π6 ἀφαΐλ 977 Οώϑβαν : 

“1116 οὐϊατι οχύϊηοϊο τηϊβδογαΐαβ φϑασο Βουηδῖη 

συμ οαραῦ οὈδοαγᾷ πἰΓἀ πὴ Γουγαρῖπο ὑαχῖῦ.᾽ 

Σικελοὺς. 116 ὈΙοῦ. οὐ αδορυαρῆν Οὔβογν 68: “δε πα {π6 5100} 1} 
{ΓΘ ααΘὨ ]Υ τηθηὐ]οπθα ἴῃ Π6 βουπογηϊηοϑδύ ροσχίϊοη οὗ ἴπ6 [Τα] 18π Ρ6πίη- 
5.18, ΠΟΥ ΠΟΥ ἄρΡΘδΙ ἴῃ Ο086 σομ θοῦ οη Ὑἱἢ {π6 (ΕπούγΔη8, Μοτγροίεβ, 
86 [104]], ἃ}} οὗ {π6πὶ Κιπαγθα {10 685, νυ ]οἢ Π6γ6 ἃγ6 ροοα γὙθᾶβοη5 ἴῸΓ 
ἀϑϑίσηΐηρ 0 {ΓΠ6 Ρα]αβρίο τᾶοθ. [ᾧ 15 ῬγΟθΔ0}]6, ἃ8 βυρροϑίθα Ὀν ϑύγαθο, 
τὺ π6 516 .}1, ΤΟΥ [Π Δ ΟἾΟ6 πιθη οηθα Ὀγ ΠΟοπλοΥ, γ γα {Π6 1 ΠΟΙ ἢΥ8 

οὗ {π6 οοαϑύ οὗ 7Πέαίψ, ορροϑὶέο ἐο Τὐμδοδᾶ.᾽ 

ΒΟΟΚ ΧΧΙ. 

ΌΜΜΑΒΥ.---ΘΉ6ΙΟρο, ἴο ρΡαΐ ἂπ δπα ἰο {Π6 Ξο]τοϊξαύϊοη οὐὗὨ {Π6 βυϊο 8, 
ῬΙΌΡΟΒΘΒ [0 ΠΔΥΤῪ ὑΠ6 ΠΘΙῸ γγΠ0 5}|41}} ἤγϑυ Ὀδπὰ {π6 θοὸν οἵ ὕΠ|γ58868, δηα 
5ῃοοῦ {ῃγουρῃ ὑμ6 τἱπρ]οίβ. Αἰτοῦ ὑποὸν πᾶν ἰγ16α ἴῃ ναΐη ἴο 4 {}]8, 
ΟἹγ8865 (ακΚ68 Επιηξοβ ἃηα ῬὨΙ]οούϊι5 ἀραγύ, ἀἰβοουθῦβ Πἰμη561Ε ἴο {ΠΤ : 
ΤΏ6η γούαγἰ ἢ’, Ἀ5Κ8 ΤῸΥ ῬΘΥΓΠΆ5Β10η (0 {γγ ΠΪ5 βύγηρι ἂὖ {π6 ον, νν ΒΙοἢ 
ὉΒβουρἢ τοΐαϑθα ψ ἢ ἱπαϊρηδύϊομ Ὀγ {πὸ βυϊίοῦβ, ΡΘΠΘΙΟΡΘ δηα ΤΘ]θιηδοΠ 8 
οδιι56 ἴῦ το "6 ἀο]γογθα Ἰηΐο 8 Βαη8. Αὖ οποθ μ6 Ὀ6Π48 ἰΐ νυ] Ὁ) ΒΟΔΙΌΘΙΥ 
δὴ οἤοτγί, ἀμ βῃοούβ ὑΠπγοαρἢ 811} {Π6 τἰηρ58. Αὖ {Π6 88116 {Ππὴ6 Ζθ8 βῖνο 5 
555 Οὗ ΔρρτΌν Δ] Ὁ. ὑπ 6γ ; Ὁ] γ 5565 δοσθρίβ ἔμ, δηα ρῖνεβ ἃ βίρῃδὶ (0 
ῬοἸθηδο 8, ὙΠῸ βίδπαβ ὈΚ ἰβ 5146 αυἱϊΐα τοδαν δηα Ῥγθραγθα ἴοσ ἴπ86 
ΘΙ ΘΥΘΘ ΠΟΥ. 

1--100. φόνου ἀρχὴν τ΄“ 8ῃ Οσοδβίοη οὗ Ὀ]οοά5Π64.᾽ 
τόξον παλίντονον -- " 1Π6 δοηέ-δαοῖ Ὀονν,᾿ ΔΙ] αϊπρ; [0 1[5 518} -- ς. 
Ἴφιτος Εὐρυτίδης. ΤΗΐΒ ΤΡΕΪΐα8, ἃ βοὴ οὗ Ευτϊγίαϑ οὗ (8118, 18 Π]6Π- 

ὑϊοηθα διηοπρ; {π6 Αὐροπαιῖβ, ἃηΠἃ τγὰβ ΚΙ]164, δοοογαάϊηρ το ὑπ6 την τ, ὈΥ͂ 
Ἡδγοῦ 68. 

Οἴκῳ ἐν ᾿᾽Ορσιλόχοιο. ϑοΠο]]αϑὺ ΘΧρ]δἰπ5 ὈῪ ἐν Φεραῖς. 
ἦτοι ᾽Οδυσσεὺς ἦλθε, κιτ.λ. Ξε ““1η ροοα βοοίἢ ὕἾγθθ68 ΟοδΤη8 4767 ἃ ἀθὈύ, 

1Π6 γοῦν ἀδού νυ οἢ {Π6 σι Ο]6 αἰδύτιοῦ οννοα ἴο Ὠϊπ).᾽ἢ 
ἄειραν ---“' 5ίοἶο,᾽ 1. 6. δέοἶο, ἃ5 {ἸλῈῪ ἐξγθ νυϊναῦ υτὰβ πο ἐξιθῖγ" οιση. Οὐτα- 

ῬᾶΓΘ 5 ΒΔ ΚΟΒΡΘΑΓΘ᾽ 8. [86 Οἵ ““ΘΟΠΥΘΥ “ἢ 1η {15 αγῦνα 56η56, ἃπα {Π6 ἴδῃ 
“5Π0}- 7 ον" ἀτηοηρϑῦ [Π6 γυ]ραγ, ἃπα {πΠ6 1γἸ8} ἃπὰ ϑοοίοῃ ΘΧΡΙΘΒΒΙ0Π, 
“ἐἐρ {7 οαἰ16.᾽; 
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ἐξεσίην ἦλθεν --(’ γγθηῦ οἡ 8Π δι θα550,᾿ {Π6 δοοιιβαίίνα οὗ {ῃ6 σογπαΐο 
ποίϊομ. Οοιηραγθ {Π6 δχργθββίοη ἀγγελίην ἐλθεῖν, ἃπὰ {πΠ6 1, ἰίη “ Ἰοραί!- 
ΟμΘτα ΟὈἾΤΘ,᾽᾿ ἴῃ ΤΠ|Δὰ (Ω. 234) να ᾶνβ 

ὃ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες 
ἐξεσίην ἐλθέντι. Ν 

μεγάλων ἐπιΐστορα ἔργων --- “ 51.116 ἴῃ πιϊρ ἐν ἀ6645.᾽ 
ὅς μιν ξεῖνον ἐόντα, κ-τ.Ἀ. τ" Ὑγ}ῃ0 516 νν ὨΐπῚ, ΒίγΔΠΡῸΓ ὑπουρὴ ΠΘ Υ6Δ]}}Κ 

νγ8, ἴπ ἢΪ8 Οὐ ΠΟΙι56. ΟὈΟμηρᾶγα Οἴσοτο Ῥγὸ Ποἰοίατο : “ Οὐὐὰ5. ταπεϊ 
Β06]6 115. (πθγ, ἴῃ οοηβρθούι Π ΘΟ ραπδίϊα πη πθοᾶγα Βοβρίΐοπὶ." Απᾶ 
Ήοτδοο, Οα. 1ϊ. 13.6: 

“ἘΠ ρϑμηοίγα!α 
ΘΡΑΥΒ1586. ΠΟΟίΕγΠΟ ΟΥ̓ΊΟΥΒ 

Ηοϑρι{18.᾽ 

κέσκετ᾽ ἐνὶ μεγάροισι -- “ Ἰνὰξ {Π|6 τη ΘΠ] ΓΔ] οὗ Ηΐ8 ἄθαγ ριιδβί-τθπᾶ σοη- 
ἐἰϊηθα ἕο 116 οἡ {π᾿ ϑροῦ ἴῃ {Π8 [8115 (νῃθγα μ6 Ἰοῖξ 10), ἀπά ἐμδὲ 6 νγᾶβ 
ΜΠ ἴ0 ΟΔΙΥΎῪ ΔΡουΐ ὙΥὉἢ Ἡΐπη Οἢ ΗΪ5. Παιῖνα 501] :᾿ (ἧς -- ἑξῆς.) “ 

θάλαμον τὸν ἀφίκετο -- “ πὰ Ἰηδ6 ΠΟΙ νγᾶγ ἰο ἐπδὲ βίου: μια θογ." 
τόν ποτε τέκτων, κ.τ.Δ. Ξε" ΟΠ, ΟΠ06 ΠΡΟΠ ἃ ἰΐπιθ, {π6 αγέΐϊβαη ᾿δῇ 

ΡΟΙΙΒθα υνῖυ οαππίηρ τί, ἀπ πηδᾶάθ ἀρτὶρηῦ δοοογάϊηρ ἰο ιἷβ ΠΠΠ6 ΟΥ̓ 
ΤΌ16,᾽" 

αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἥγ᾽ ἱμάντα, κ-τ.Ἀ. τε“ ἀπ 586 βύγαὶρ μένγαν τιη]οοβθᾶ ἐπ6 ἐμοης 
ἔγοπὶ ὑπ ΒΔ Π]6 οὗὨ {Π6 ἀοου, ἃμ ἵπ 5Π6 βθηΐ ἴΠ6 ΚΟΥ, ἃπᾷ ἄγουβ ἋΡ 1ἢ6 
Ὀοϊ(8 οὔ {π6 ἀοο 8, αἰτηΐηρ; βέγαϊρ ἢ θοίοτγο μου." 

γωρυτῷ. ϑοΠΟΙϊαδὲ ΘΧΡ] αἰηβ Ὀγ τῇ θήκῃ τοῦ τόξου. 
ἐζομένη δὲ, κιτ.λ. τε’ Δα 5ι {Πρ ἀοννπ, δὲ ἃ5 58Π6 νγᾶβ ἃπᾶ ὙΠΟΥΘ 586 

ννδ8,᾽᾽ οἷο. 
ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφθη, κ.τ.λ.-Ξ “ΘΟ η ἐπογθίοσο 586 παᾶ σγταπῆοα ΠΥ 

ΥΘΑΓΠἾ Πρ [Ὁ ΠΠΊΔῊΥ (θᾶ γ8.᾽" ν 
ἀέθλια τοῖο ἄνακτος -α““ [Π6 Ργ1Ζ685 οὗἉὨ {Ποῖν Ἰοσα ἀπα ππδϑίου (ΟἹν 5565). 
κρήδεμνα -- ““Ἰαρρεοί5,᾽ νΒΐοὴ πὰπρ ἄν οἡ (ΡΟΙἢ βἰᾶ65 οὗ ἃ υγοιμδη᾽ 8 

ἴδοθ, 80 ἐπδὺ δ ρ]θᾶϑιιγο {Πδν πιῖρης θ6 ἄγανγη ααϊία οὐοσ ἴδ. 
ἐπισχεσίην τα" ἃ Ῥγοίοχύ," ἃ ηιαζίη τ} ἃ βἴουγ. 
τῷ κεν ἅμ᾽ ἑσποίμην, κιτ.λ. τ“ ἃπα δἱοπρ νυἱτἶ ἐπαὶ του 1 ὨΔΡΡΘἢ ἴο 

ΤΌ]]ονν, ΒΘραυαὐϊηρ᾽ παν 861 ἔγομὶ {5 Ππ6 Ποῖηο οὗ ΠΥ ΘΚ πυοα δὰ Ἰ1δ, ὙΘΥῪ 
Ἰονὶν ἃ8 ἰΐ 15, δηα {1}] οὐ {Π6 πχθδῃβ οἵ 1ἰἴ6.᾽ 

ἐφημέρια φρονέοντες. ϑομο δῦ {ππι8 ΘΧρΙαἰπβ : τὸ παραυτίκα μόνον φρο- 
νοῦντες, οὐ προνοοῦντες τοῦ μέλλοντος. Απᾶ ΒΟ Ὦν]5, ἴῃ ἃ Εταστηθηΐ: 

τὸ γὰρ βρότειον ἀπέρμ᾽ ἐφημέρια φρονεῖ. 

ΔΑπὰ ΤΠδοογίιβ, Τά ]], χὶϊὶ, 4 : 

οἱ θνατοὶ πελόμεσθα, τὸ δ᾽ αὔριον οὐκ ἐσορῶμες. 

Απα Τόγθηοο, ΔΔοΙρἢ. 111. ὃ : 

κἸβέθο οϑὲ βᾶρθγθ, ποὸὴ αοᾶ ἃπέθ ροϑᾶθβ τηοαὺὸ εδϑ5ὶ 
ψίαοτο, βοα οἰϊδην {118 αυδ Γαθαγὰ βαηΐ 
Ῥτγοβρίρογο." 

ἄεθλον ἀάατον - ἃ οομτοβὲ  ϊοἢ 18 (οοϊδῖσο, τ. 6 γϑβϊὺ οὐ τ ὨΪΟἢ πιιιϑὲ 

Η 8 
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Π6 γα] πὰ ᾿σγανοοδῦ]8,᾽ οὐ, δοσογάϊπρ; ἰο Βα ΔῊ Ξε “8 ΠΟΠΟΌΓΔΌ]6, αΪ8.- 
ἰπρα θα οοπίοδϑῦ, οπ6 ποὺ ἕο Ὀ6 ἀαβρῖβ6ά, οὐ ὑγθαίβα 1: ν. Ηδ ΟὈΒΕΓνΘ8 
4150, “ΤΏΘΥ ὙΠῸ ΥΟΓΥ͂ ῬΓΟΡΟΙΥ Βουρῃῦ δου Β0ΠῚ6 06 ἴθυμι βυϊοα ἴο 8}} 

ἴπγοα ρᾶββᾶρθβ (1|Δα, Ξ. 271; Οαγ88. Φ. 91, πᾷ Οανβ85. Χ. 5), ἐουπὰ 
ΟἾἶΪγ ἐπα ἰά6ὰ οὗ ἐογγίϊο, ἴο ἴογο 6 νυ 10} ἔπ ν ὑγ γα ΟὈ]ρ6α ἕο Πᾶν ΓΘΟΟΌΓΒΘ 
ἰο {π6 ἑγιέοηϑόυο, ἰακῖπρ; [Π6 ψογὰ ἴῃ δὴ αοέδυθ Β6η86, ἃ! τη ἀθυΐηρ 10 ΚὙΕΙΥ 
ἀδληρθγοιϑ,᾽ “ὙΘΥΥ Πυγύία],᾽ ἀπ ἦν ΘΥῪ ἀγ δα [Ὠ] ;᾿ 8}1 (0115 ἔογοθ, μονγθυϑῦ, Ρτο- 
ἀυοθὰ πὸ δριὑμοῦ βιυϊθὰ ἰο {ῃ6 οοῃίαβίϑ: [ῸΓ πον οου]Ἱὰ τπαὺ 06 6416 
αηογοιβ οὐ ἐογγίδιο νυ πο Ὀγουρηῦ Ἰἢ 10 πὸ Οὗμου ἀδηροῦ ὑμᾶη {δύ 

νΥΠοἢ Δοοομρδηΐ68 ΘΥΘΓΥ σοπἰαϑῦ, [Π6 ἀδηροι οὗ Ἰοβίηρ {π6 ρτῖζθ, 10 οουϊὰ 
Πᾶνο, ὑπϑυοίουθ, ΠῸ τηϑδηΐηρ; ἰῃ π6 που! οὗἩ ὕ]γ5868858. Ηδηοθ Β0116 οὗ 6 
σταιη πηι 5 ἀἰα πού Ὀ]α5ῃι (0 Ἔχρ! ἴῃ ὑπὸ σγοσὰ ἴῃ [Π6 ἢγβύ ρᾶϑβαρθ ὙΠΘΓΘ 

10 15. Ὁπ6 δριμύ οὗ {π6 οοπίαϑβύ, ὈΥ͂ πολυβλαβές" ἴῃ ἴπΠ6 βεοοπά, ΜΏΘΓ 1Ὁ 18 

{π6 δριὑποῦ οὗ {Ππ6 βᾶιηθ οομπίαϑί, ὈΥ͂ ἀβλαβές. Τῇ 566πὴ8 ἴο τη6, ὑμαΐύ 1 οἵ 

[Ὦγ66 ραβϑᾶρθβ 916 τηοϑὺ γϑϑα!]ν ἃπα Θαβι]ν δάτηϊ5 {Π6 1 ογὰ] ἃ πα 81Π}0}6 

πιθδηΐηρ; οἵ {Π6 σογὰ, ὑπαῦ Ἰηθδηΐηρ; πηιϑῦ 6 δ οὔποθ δαορίθα. ϑ00}} ἃ 

ὁΠ6 ἰβ πἀουθίοα!ν ἑμυϊοίαδίο, πιὰ τηϊ8 18. Ἔχδοῦν ὅπ δριὑμοὺ τηοϑὺ βυϊίθα 

ἴο {π6 ϑύγχ, [Π6 βυγδαυίηρ ὈΥ͂ ὙΒΙΟ τγὰβ ὑΠ6 τηοϑῦ ᾿πγ]0180]16 οὗὨἨ 811 οί 8. 

Απᾶ ἴπ6 {Πϊηρ; ἰβ 80 οἰθαι, ὑπᾶῦ 18 51Π0186 ραβϑᾶρθ ἤχϑβ 8 86η88 οὗ {Π6 

σνοχὰ ἴῃ {π6 Π|ΙΔᾶ τιιθποιιΐ ὑγουὈ]πρ; Οὐγβ ῖν 8 ἀροὰῦ πΠ6 Οάνδβου. ὙΠ 

τεραγὰ (ο ἐπ15 Ἰαἰθθ, ἀπ Ππρ ἰο ἀδραιύ ἴοο [Ἀγ ἔτοπι {Π6 πιθδῃΐηρ ἴῃ {Π6 

ΤΙΪΔά, 1 αὖ ἢγϑῦ ὑπουρμῦ οἵ δάορίϊηρ;, τῖῦ ἢ ΒΟ πϑιάθυ, {Π6 δοίϊνα 86η86 οὗ 

ποῦ Ὀτϊπρίηρ; ΟΥ̓ Θἀαδίπρ; ΠΆΓΠι, λαγηῖθ88, ἂμ Ἔρ᾿[μὺ ποῦ πηϑυϊοα 10 810 ἢ 

ἃ οοῃίεϑβὺ ἃ8 Ορροβαϑᾶ ἰο ἃ οοηΐαϑί οὗἉ [16 ἃπα ἀθαί. Βαΐῦ ἔπθὴ 1 βὰν ὑπᾶὺ 

{π6 ἱπιπιραϊαῦθ οομίοχῦ, ἰῃ {Π6 ἔουΊ Υ οὗ ὕΠ6 ὕννο ραββᾶρϑδ οοπηθοίβα ψ]τῇ 

0 θΥ γὰρ, Ὀδοᾶπιθ ὈῪ {86 ἰγδηβιαύϊοπ ἐούα!]ν ἀποοῃπθοίθα. 1η οὐ γὰρ 

ῥηϊδίως τ π νγ6 πηαιϑῦ Ἰοοὶς ἔογ {πὸ στουπᾶ οὗ {86 τηθδηΐηρ; οἔ ἀάατος, ἃπὰ 
τΠπαΐ σαη Ὀ6 πο οὐδοῦ ὑμδη ποΐ ἐο 6 ἀοερίδοα, ποέ ἐο δ ἐλοιισῆέ ἐρηξϊψ οἵ, 

ΟΥ̓ Β0Π16 510} τηραηΐηρ. Τύ 15 Ῥδγίθουν ἀργθθδ Ὁ ]6 υυἱἢ} {Π6 ἁπαϊορν οὗ {Π6 

Οτϑεὶκ Ιδπραδρο, ὑμπᾶῦ ἀάατος, » 10 {Π6 56 η88 οἵἉ ἑπυϊοίαϑίο, βΒινου!ὰ τὰ κ6 δὰ 

οἰμίοαϊ οΥ ηιογαῖ ταθδηϊηρ,.᾽᾽ 
100--200. ἢ τοι ὀϊστοῦ γε πρῶτος, κ-τ.Δ. “ἴῃ ροοα 5006}} Π6 νγὰϑ ΤΠ 6 

ἢτϑὺ ἐμαὺ νγὰβ ἀοοιηοδα ἴο Ἰαβία {π6 βμαΐῦ ἔγοτα ὑμ6 πᾶηα8 οὗ {π6 Ὀ]ΔΠ.61688 
ΟἹ νυ 5868, ἡ ΠΟΤῚ ἢ6 ΟὨΘ6 Οἢ ἃ {{π|6 ἀἰδϑῃοπουγοα.᾽ 

καὶ δ᾽ αὐτοὶ τόδε γ᾽, κιτ.λ. ε΄ γ, ἃπᾶ δνθὴ ὑοιτ ΟΥ̓Π 561 68 ΚΠΟΥΡ {Π18.᾽ 

οἷός τ᾽ ἠδὴ πατροὶ, κ-τ.Ἀ.--΄. Ὀεῖπρ 016 δνθὴ ποὺ 0 Ὑ]Π ΤΌΤ ταν 861 [86 
ΒΟΠΟΌΓΑΌΙ6 ΡΥΪΖθ8 (νυ οἢ θΘ]οη 64) (ο ΠΥ 51γ6. 866 Οὐγβ88. Τ. 100. 

ἀρζάμενον τοῦ χώρον, κιτιλ. Οβοῦνα {π6 ϑμδ)οοί οὗ ἴπ6 8θῃΐθῃησθ ΠῚ 

οταϊἐἰοά. 866 7618 ατθοῖκς ατᾶπι. 573. 2. ϑομο)ϊαϑῦ θα ρ]δῖηβ ὈΥ εὐλογόν 

ἐστιν εἰσίοντος εἰς τὸν ἀνδρῶνα ἐν δεξιᾷ κεῖσθαι τὸν κρατῆρα. 

ἐπειὴ πολὺ φέρτερόν ἐστι, κιτ.λ.- “ Βῖποθ ἰὕ 8 ὈῪ ἔδυ Ὀούζου ἴο αΐθ αἴ 

οηοο, ἴμᾶπ ᾿ἰνίηρ; ὑο τηΐβ8 {Ππᾶῦ, οα δοσοιηῦ οὗὨ ὙΠΟ ν᾽ 6 ΒΕΓ 556 106 δᾶ 

ΘΥΟΥ νγαὶϊΐ ἔγομη ἀν ἴο ἀδν.᾽ 
καὶ ἀπὸ ἕο τόξον ἔθηκε --“' ἀπά ἔγοπι Εἰ πη56 1 Π6 Ἰαϊὰ αβϑ:46 {π6 Ὀονν.᾽ 

οἷόν τε ῥυτῆρα βιοῦ τ᾽ ἔμεναι. ΟὈΒΕΙΥΘ Ὠδγα {6 αὐἰζγδοίίοη οὗ οἷον 

(566 7εἸ, 828, Ο""»5. 8) ἀπά 186 ᾿Ἰπβηϊνα ᾿ηοοἀ ΔἰΓοΥ 1. 

ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε, κιτ.ἈΔ. Ξε “ δηᾷ ουὖ Ὀγΐηρ,, ἃ 0Πη06, ἃ τ] ὨΥ τουπὰ 

οακα οὗ 5πο.᾽ 
πολλὸν δὲ βίης ἐπιδεύεες ἦσαν Ξε“ Ὀυὺ νγ6 6 ἃ ἰοηρ ψγὰν ἀοβοϊοπέ ἰπ 

βίγεηρτῃ.᾽ : 

ἐπεῖχε --΄' Π6]4 οπ,᾽ ἐ. 6. ἀρβίαϊηθα, 

᾿ 
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ποῖοί κ᾽ εἶτ᾽ ᾿Οδυσῆϊ, κιτ.λ. Ξ- “816 γα Ππ6 Κὶπά οὔ πιθὴ ἴο ἀθίεπα {1γ5868, 
1 6 Βῃοι ἃ ΠΟΥ ΘΟΠ16 ἔΓΟΠῚ Β0ΙῚὴ6 4υΔΥΟΓ ΟΥ̓ Δ ΠΟΙ ΘΓ, γρῃΐ βυδάθη]ν 2 
Οὔβουνο ποῖοι ὮΘΥΘ ἢ {Πη6 ᾿πῆηϊεῖνα τηοοά, δηὰ 566 {61}, 666. 

200-800. ἔνδον μὲν δὴ ὅδ᾽, κιτιλ. Οομηραῖα ὙἹΓγρῚ], ἤθη. 1. 894: 

““ΟΟΥ̓ΔΠῚ, 4 θ τὴ ΠΕ ΦΟΥ 15, Δ 5.11, 
Τγοΐὰ8 ἄὔηθαβ, Γλθν οἷ8 δυαρύαβ 80 τη615.᾽} 

ΝΕ 

οὐλὴν, τήν ποτέ, κιτ.λ. Ξ- “(16 ρά5ἢ, ψ ΠΪΟἢ, Ομ 66 ΡΟῚ ἃ {{π|6, {Ππ6 ἰ;οδΓ 
ἰηδ]οῖθα ἀροῖ πα ὙΥ 10) 105 νυ ἱΐ6 (θϑί ἢ. 

εὖ τ᾽ ἐφράσσαντο ἕκαστα -- “ ἃ νγ6}} 414 {Ποὺ ἀπαογϑίδηα θδοὴ ἀθί8]].᾽" 
καὶ κύνεον ἀγαπαζόμενοι, κιτ.λ. Ξε 8η4α ἰῆῃδν Κιββθά διὰ οαγθϑβαὰ ἢΪ5 

684 δηᾺ 5ῃου άογ8.᾽ 
προμνηστῖνοι τε“ ΟΠ6 Ἰα80 ὈΘΙΌΓΘ ὕΠ6 ΟΥ̓ΠΘΥ,᾽ τοι πρύμος, πρόμνος. 
μή τι θύραζε προβλώσκειν, κ.τ.λ. -Ξ- “1οῦ μΐπη ποῦ ροὸ οὐ -οί-ἀοο5 αὐ αἰ, 

Ὀαῦ Ἰοὺ Εἰμὶ γοπηαΐπ ἢ {Π6 5ροῦ ἴῃ 8116 η06 ὈΥ ἢἷβ γγοῦκ.᾽ 
προβλώσκειν. ϑομο]ϊαβύ Θχρ]αῖηβ Ὀν προΐεινε ἔξω. 
θάλπων ἔνθα καὶ ἔνθα, κ.τ.Δ. Ξ- ““ νυ Πλΐηρ; ᾿ῦ ΠΘΓΘ πὰ {Π6γ6 ἰὼ {π6 Ὀτρῃὺ 

Ὀ]ὰΖ6 οἵ {Π6 ἤτο.᾽ Οοιηραῖα Ἡδϑβίοά, Τπθορ. 8607: 

ὧς ἄρα τήκετο γαῖα σέλᾳ πυρὺς αἰθομένοιο. 

ὀχθήσας δ᾽ ἄρα, κ-τ.λ. τε “ὙΠ6η ἀδορὶν θυτάδηρα (1 ἱπαϊρηδέϊοη), ἢ8 
το ρ ῦ Π6 ποτὰ, δπα ΤΟυῦ ἢ ἢ6 αὐξογαα 10. ΟΌΒΘΥνΘ πονν {Π15 Του πηι ἃ 15 
ΒΘΠΘΥΆΙΥ 864, ὙΏΠΘΓΟ γοοίϊηρ οἵ δὴν Κὶπα 18. ἀθβου θα (65ρ6οῖα}}ν οὗ 116 
σθη ον Κιπα). 8.666 ποΐββ οἱ ΠΠ|8(, 1, 361. 

ἀμφιάλῳ -“ ψαβμθὰ Ὀγ 0Π6 Ὀτὶπα ἁγουηᾶ." 
ἀντιθέου -- “ἃ ηιαΐοἢ ἴογΥ ἃ χοᾶ." 8.666 ΠΙΔά, 11]. 1ὅ, ποίθ. 
κατὰ δῆμον ἑορτὴ, κιτιλ. Οὐιηρᾶγα Ηδϑβιοά, δου ΚΒ ἀπὰ Ῥδυβ,0: 

πρῶτον ἕνη, τετράς τε, καὶ ἑβδόμη, ἱερὸν ἦμαρ, 
τῇ γὰρ ᾿Απόλλωνα, χρυσάορα γείνατο Λητώ. 

κοῦροι δὲ κρητῆρας, κ-τ.λ. τα" ἀη ἃ {Π6 βογνδηΐβ ογονπϑα {Π6 τηϊχὶ Πο- ΟΡ 5 
ΜῚ ἢ ἀσῖηκ (ἡ. 6. νυ]η 6). ΤῊΪ5 15 Βα επηδ π᾿ 5 Θχρ] πδίϊοη : {Π6 τῦῖπθ οὗ 1Π6 
ἃποῖθη 8 θθπρ' πη 0 ἢ} ΤΠ ]Ο ΘΙ ΓΠ8η ΟὐΓ8, Του δα ἃ οοπῦθα αὔουθ ἴμ6 Ὀτὶπὶ οἵ 
τη6 ἂρ. ΜΊΓΡῚΙ ἱποουγθ ον σοπθὺ5 1: 

“ΟΥγαύθγαϑ Ἰηᾶ βρη 08 βίαϊπηΐ, οἱ υὐπα σογοπαπέ." 

ΥἸΓΡῚΙ ον! ἀθ μεν 8]} 468 ἰο ἃ οιιβέομῃ οὗ ἃ Ἰαΐογ" ἃκθ, {πᾶῦ οὗ δποίγοὶηρ τὴ 6 
οἷ τοϊέκ σαγϊαμ δ, ΝΥ Ἀϊοἢ 6 ποῦ {Ὁ}Π]}ν ΘΧΡΓΘ5565 ἴῃ “πη. 1]. 528: 

“Μᾶρπαμ ογδίθγα οογοηά 
Τηάιιέ, ἐηερἰουϊέφιιθ ταθτο,᾽" 

πᾶσιν ἐπαρξάμενοι, κιτ.ΧΔ. Ξε“ θορὶπηΐηρς τυ οὰρ8 ἀραῖη,᾽ ἐ. ὁ. παπάϊης 
{πιὰ τοὰυπα ἀραὶῃ ἔχοι Ἰοἵν ἴο τὶρῆν ἴῃ Ποποιγ οὗ {π6 σοᾶβ; δοοογάϊηρ τὸ 
1146}} ἃπὰ ϑοοίε τα" ργοβθηίίηρ [μ 6 οὰρ5 Ὑ ἢ ἃ σοβίαγο οὔ οὈ] ἰίοι,᾽" ἐ, ὁ. 
γαϊδίπρ᾽ {Πι|6 ΟῸΡ ἃ Ἰϊε{16 ἑονναγὰβ ἤθάνθη θϑίογα ῥ᾽ δοίης ἴὲ ἴπ {86 πδηᾶβ οἵ 
ἴΠ6 ριοδί, (Τ᾽ ΠοΓ,) οὐ τα" αἴζον κὲ ἐρεέξίαὶ οὰρ5. Νδντῦδη, στ 8Ὸ ἐοΠ]ον 5 
Βυλεπηδ πη 8 ΘΧρΙ δηδίϊοη, πηακίηρ; ἄρχεσθαι τε" ἴο ΟΥ̓ ἐπ ἐπέξἑαέονψ 5δοτὶ- 
ἢ06,᾽ ἀπᾷ ἐπι ἐπὶ ἴῃ) ἐπάρχεσθαι Ξε “16 πλαπαϊηρσ ἴο ὁδοὶ καρϑὲ" Ὀν ἴμ6 οὔρ- 
ὈδΑΓΘΥ, ἑ. ὁ. σἰνὶηρ ἃ ρατὶ οἵ 1Π6 ἑηϊἐϊαίονψ Ἰἰθαϊϊοπ ἰο ϑδοῖ σιιδϑῦ ἰῃ ΟΌΡΒ. 

ἐπιτρέψαι δὲ θεοῖσιν -τι"ἐ Θοτητηϊν {Π|6 πλαίίου ἕο τπ6 ροάβ,᾽" οἵ εἶδα “ ἕωγῃ 
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ἴο {86 οὈϑογναίίοη οὐὗὁὨ ὑπ ἔδαϑι οὔ {π6 ροᾶβ,᾽ ἂἃ5 {π6 ϑῃο]αϑύ Β6 6118 (0 
Ἰηΐογργού 1Ὁ Ὀν εἴξαι καὶ συγχωρῆσαι τῇ ἑορτῇ- 

ἴς, οἵη πάρος ἔσκεν --“ 5 γθηρῦ, 510} ἃ8 {Π6Υ6 ΤΟΥΠΊΘΙΥ ψτὰ8 σγοηῦ ἴο 
πδ. 

Οἷνος καὶ Κέυταυρον. Οοιηραγα οτδοο, Οἄ. 1. 18. 7: 

“Αὖί, π6 418 τηοα!οὶ ὑγδηβ}11ῦ τη ηθγὰ ΓΔ ΟΥῚ 
Οδηΐδαγοα πηοηϑῦ οαπὶ ΠΔΡῚΓΠ68 ΓΙΧᾶ ΒΌΡΘΙ ΤΩΘΙῸ 
[60 6]1αὐδ.᾽ 

Δμπα ΊΓρῚ], αἀϑοτρ, 11. 458 : 

“ ΒδοοΠ 8 οὐ δα σα] ρδῖὴ σδιι585 α6α : 1116 ἔπγθηΐα 8 
Οδηΐδαγοβ Ἰοΐο ἀοιηπ, πΠπούίαιηαιθ, ῬΠΟΙ 486, 
Εὖ τηᾶρηο Ην]θῖιμι Πρ ὉΠ }8 ογαῦθυθ πη ηδηΐθμ.᾽ἢ 

μαινόμενος κάκ᾽ ἔρεξε, κιτιλ. ΟΟΙΏΡΑΓΟ ΑΥϊδίορδη65, α8ρ8, 1294: 

κακὸν τὸ πίνειν, ἀπὸ γὰρ οἴνου γίνεται 
καὶ θυροκοπῆσαι, καὶ πάταξαι, καὶ βαλεῖν. 

ἀπ᾽ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ, κιτ.λ. ὙΙΓΡῚΙ, ΖΒ η. νἱ. 495: 

“Ὁ Τ ΔΟΘΙΠ ΟΥ̓ ΠΟΥ ΟΓδ; 
ΟΥ̓ τηδηθσβ4.6 δι} 85, ΡΟρυϊαύδαιια ἐθιροΥἃ γδρΟ 8 
Αὐτθα8, οὐ γα ποα8 ᾿ΠΠοΟπθϑύο γα] 6 ΓΘ ΠΔΓ68.᾽} 

ἐξ οὗ Κενταύροισι, κιτιλ. Οοτηραῖα Ονἱά, Ατῷ οὗ Τονο, 11. 12. 19: 

“ ἘρΘΙηΪηδ 511 γν 6 ϑύγ65 Πρ 0Π 85, ΡΟΡα] τη] 6 ὈΪΤΠ ΘΠ ὈΥΘΙῚ, 
Τυγριῦου ἀρροβιῦο νου ἴῃ ΔΥΙηἃ Τ]670.᾽ 

800--400. οἴκαδε μ᾽ ἄξεσθαι, κ-τ.λ. τε Ι΄ Βῃου]ἃ 16 πὴ6 (ο 8 ΠΟΙΠ6, 8πᾶ 
δοέξίθ τὴ {6 γ6 ἃ5 [18 νυ τα. 

ἦφι πιθήσας -- “ τοἸγίηρ οα ἰδ Οὐ 5. ΓΘ Πρ .},᾽᾿ Β0π16 τοδα ἴφι πιθήσαΞ--- 
ἃ. ΤοΥπλι14 ὠηζηοι ἴο ΠΟΙη6Υ: 1116 Εἰ αϑύα 18 το 5 πεποιθώς. 

οὐδ᾽ αὐτός που, κ.τ.Ἀ. τε’ ΑΥ, δπα ποῦ δυθὴ ὑπαῦ τηδη Ὠϊτη861 ἢδ85 πορβᾶ 
ἴον [Ππδὺ νυ ΐη Ὠ15 5001]. 

τοῦ Ὑ εἵνεκα. ϑομοΙαϑὲ θχρ]αῖηβ Ὁ. τούτον χάριν, ὅτι οὕτως ἐμὲ ἄξεται. 
οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικεν -- “ΠΟ, ὈΥ ΠΟ Τη68}8, 185 1 ΠΚΕΙγ." Ηδτα 1ῃ6 ρᾶΐ- 

{1616 15 οηγιρἠαΐξίο ἃ5. νν6}} ἃ8 πογαΐζυθ. ὅ.866 ποίβ οἡ 1186, 1. 170. 
τί δ᾽ ἐλέγχεα ταῦτα τίθεσθε --““ΜὮΥ ἀὁ γα ΘΒ. Ὀ]}15}} ΟῚ γου 56 1.68 80 0ἢ 

ΤΘΡΓΟΔΟΠ68.᾽ 
εἴκε μιν ἐντανύσῃ, κ-τ.λ.Ξε “1 6 514}1} πον θεπᾶ ({Π6 Ῥονν), δῃᾶ ἰῇ 

νἱπουΐ ἀθ]ὰν ΑΡΟ]]Ο ν}}}1 ργαηῦ 0 ᾿ΐπὶ ΠΪ8 ῬΥΔΥΟΥ." ΟὌΒΘΥνΘ {Π6 ἔογοθ 
οὗ {Π6 δουιβίβ Πθυθ6. 

κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν -- ““ἴο ἀοίεπα Ηἰπὴ ἀραἰηϑῦ ἀορ5 ἃπα τηθη.᾿ 
νήσοισι πρὸς Ἤλιδος. ΤῊ ϑοΠο]Ἰαδῦ Ἔχ ρ  αἰπ5 Ὀγ ταῖς περὶ τὸ Δουλίχιον. 

ΤΉ 656 5] η 8 σσοῦα Πα] Ομ  ατα, Ζαογηΐμιιβ, ἃη ἃ ϑ'8Πη6. 
τοῦ γὰρ κράτος ἔστ᾽ ἐνὶ οἴκῳ -- [ΟΥ̓ ΟΥ̓ΘΙ ὑπαὺ ΠᾶγΘ 1 ΒΟνΘΥΘΙ ΡΉΔΥ 'ῃ {Π6 

Βοιι86. ΟΡβοῖγα ἐμαί Το] δ ἤτι8. ΡΌΓΡΟΞΘΙΥ αἰβηη18565 ἢΪ8. τη Γ ΓΟ 
{ἢ 6 8566Π6 οἵ δοίΐοῃ, ἃ8 ὕῃ6 γημγαον 0 ἐλ ϑδιυιϊέογϑ 15 ἀουῦ [0 ΘΟΙΏΠΊΘΠΟΘ, 

πλαγκτὲ -- ““ἴποι {πᾶ ψαπάογοϑῦ ἔγοπη ᾧΠγ 86η865,") Αοοογαϊηρ ἴο 
ΘΟΠοΙαϑί, παραπλὴξ τὴν διάνοιαν πεπλανημένε. 

οἷον ἀπ᾿ ἀνθρώπων -Ξ “ ᾳαϊζα ἀρᾶτύ ἔγοτῃ τηδηκίηα.᾽} 

γ 
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καὶ δὴ μεθίεν, κιτ.λ. Ξε “' ἀπά πον {Π6 0 το] αχϑᾶ {Π6}Γ ΟΥᾺ6] ΔΗΡΘΥ διραϊπϑύ 

Τοϊοιδο ἢ 18.᾽ ΤΠ ααὔϊνα 185 ὑπαύ οὗ αἀναπέαρο. 
ἄπτερος ἔπλετο μῦθος: 866 ποία οῃ Οάγ85. Ρ, 57. 
εὐέρκεος αὐλῆς -Ξ “{Π6 νγν6}}-[δηοϑα σου. 
ὅπλον νεὸς -- “ἃ Ῥί666 οὗ 5ιὶρ ψόαν" -- σχοινίον, δοσογάϊηρ, 0 ΘΠ] αϑέ. 

566 Οαγ88. ΚΞ. 340, 846 : : 

ἔνθ᾽ ἐμὲ μὲν κατέδησαν ἐϊσσέλμῳ ἐνὶ νηΐ 
ὅπλῳ ἐὐστρεφέϊ στερεῶς. 

βύβλινον. Τμΐ5 νγὰβ ὑπ6ὸ Ἐργυρίϊδη ψαρψγιιβ, ἴγοπηυ συ μον ὑπ6 αΥθθΚ8 
παριθ ἀπᾶ [ουιηθα ὑποὶγ δοοζ (βιβλίον). [Ὁ ογηθα δὴ δυίϊοϊα οἵ σοιη- 
Ἰηοῦοθ Ἰοπρ θδίογο {π6 {ἰπη6 οὐ Ἡδειοαούιβ (ν. 8), δηἃ νγᾶβ ΘχίθΒΙ Εν 
ἀιϑοα ἴῃ {Π6 σπιϑβίοση ρατὺ οὐ Ετορθ, 85 8 ργονθα ὈῪ ὑΠ6 παμη 6 Ὁ οὗἁὨ ΤῸ]]}8 

οὗ ραργυὶ τουπα αὖ Ἠθγουϊαπομη. ΤῊ6 ΡΑΡΥΓ8-ἴγ6 6 ΡΓΟΥΒ [ἴῃ ΒΥΥΔΙΏΡ5, ἴ0 
{π6 πεῖρμῦ οἵ ὕθη ἔθοῦ πὰ τοῦθ, ἃπὰ ῬΆΡῸΓ ψγὰ8 Ῥγδραγθα, ἔγοπι {Π6 (Ὠΐη 
οοαΐβ ΟΥ̓ΡΘΙΠ10168. ΜΙ. βασγοιηα Ὁπ6 ρ]απῦ, ἴπ ὕΠ6 Ο]]ΟΥ Πρ; ΠΠΔΠΠΘΓ, 

δοοογάϊηρ το Ρ]Ιπν (χ ϊ!. 23) :-ῦης ἀἰβαγεηΐ ρίθοθβ σγογα Ἰοϊπθα τοροίμον 
Ὀγ ὕπ6 ταυθ]ἃ ΝΊ]6 νναῦθυ, ἃ5 ἰῦ Πιὰβ ἃ κὶπα οἵ ρ] αὐϊποιβ Ργορουγ. Αἰ ΙΆΥΘΥ 

οὗ Ῥαργτιβ (ϑολφάα, οὐ μήϊιψνα) νγὰβ Ἰαϊὰ ὺ ὁπ ἃ Ὀοαγά, δηὰ ἃ οὐΌ88. ᾿ΔΥΘΥ 
Ραΐ ονοῦ ἴῦ ; δα θοίπς ὑπιι8 ργθραγοα, {Π|6 Ἰᾶυ οΥ8 ϑγγ6. ργθββεά, πὰ δἕξεγ- 
γα 58. ἀγϑα ἴῃ ὑπ6 80}. 

ἕζετ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ δίφρον ἰὼν - “ἢδ ὉΠ6 νγοπύ δπα βαίθ ροῦ α 8θαΐ.᾽ 
θηητὴρ τόξων -- θαυμαστικὸς, ἔμπειρος τόξων, ἃοο. ἴο ϑοΠο] δῦ, 

400--430. φόρμιγγος - “ἴπα ᾿γγϑ. [ἢ {π6 Ηοπηθτῖο ΡΟΘ 8 {Π6 ΠδΠῚΘ 

λύρα ἀο68 ποῦ οὐουγ, σὶθ {π6 δχοθρίϊοη οὗ ἐμ Ηοιηοῦῖς Ἡγιὴη ἴο 

Ἡδιτηθ5 ; ἀπά, ἔτοιη {π6 δχργδεβϑίοι ὙΠΐοῖ Οσουγβ5. ἴῃ {ῃἰ5 ἢγιηη (429), 

λύρῃ κιθαρίζειν, ᾿ῦ ΔΡρΘᾶγΒ ὑπᾶῦ οΥἱρΠ4}}ν {Π6γ6 ννᾶ8 11{{16 ΟἿ πὸ αἰ γθηοΘ 

Βούνγθοι ἐμ 6 ὕννο ἱπϑίγαπιθηίβ ; {πα 15 ἴο 88γ, {Π6 ἱπβύγαπηθηῦ ζουτη Υ]ν πιβϑὰ 

νγᾶβ ἃ οἰϊπατα ἴῃ ὑπ6 Ἰδοῦ 56 η86 οἵ (6 νου. Τη6 ἰηβίσαμπηθηΐβ τυ Ὡ]Οἢ 
ἩΠΙΘΥ πιθη 108 ἃ8 864 ἐο ΔΟΟΟΙΊΡΔΏΥ 50Πη08 ἃΓ6 {πΠ6 φόρμιγξ πὰ κίθαρις 
(866 ποῖα οἡ Πἰδά, '. 003). Νον, ὑπᾶΐ {π6 φόρμιγξ δι {π6 κίθαρις ΧΕ ΓΘ 1Π6 
βᾶτηθ ἰπδύγαπηθηῦ ἈρΡρΘᾶΓΒ [0 Ὀ6 ΟἸΘδΥ τοῖα {π6 Θχργοββίου φόρμιγγι κιθαρί- 
ζειν ἃν κίθαρι φορμίζειν (Οαν88. ἰ. 153). ΤῊ ᾿γτὰ νγὰϑ οδ]]Ἱθὰ χέλυς, ΟΥ 
χελώνη, δα ἴῃ [ναἰΐπ ἐθϑέμαο, Ὀδοδιι56 10 νγὰ8 τηδάδ οὗ ἃ ἐογέοϊδ6-5}6}]. 

ἐὐστρεφὲς ἔντερον οἷὸς -- “Ὑγ6}}-ὑγγίδια ἃ 5Βιθορ-ραῦ," ϑομο ϊαϑύ Ἐχρ] δῖη8 

ὈΥ τὴν χορδήν. 
ἅψας ἀμφοτέρωθεν -- “ πανίηρ πὐιοα οὐ Ὀοΐ 6ηα8.᾽ 
ἡ δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄεισε, κ-ιτ.λ. -Ξ ““δηὰ 1 (1Ππ6 Ὀονγ-ϑύγ1 0.) ρᾶνθ ἔοτί ἃ 

Ἰονν πᾷ βιυνδοῦ βουπα." 
πᾶσι δ᾽ ἄρα χρὼς, κιτ΄λ. ΞΞ- “ δηᾷ βἰγαϊρ!ῦνναν {Π6 ΘΟΙΩΡΙΘχίοη οἵἉ 81] νγὰβ 

ομδηρσοα (0 Ρ]ΘΠ655)." εἰς ὠχρίαν δηλαδή. 
ὺς οἱ παρέκειτο τραπέζῃ γυμνός -Ξ “ νοὶ ἰὰν θθέοτβ ἰπὶ οἢ ἐμ (806, 

πηργοίοοίοα ὃν ἐλ φιιθον".᾽" 
ἐπὶ πήχει ἑλὼν. ϑομο!αϑὺ δχρ]αἴηβ Ὁν τῷ τοῦ τόξου κέρατι. 
ἄντα τιτυσκόμενος -- “' αἰτηϊηρ᾽ τσ ορροβὶίθ ἴο μἰμγ.᾽" 
εἷλκεν νευρὴν, κιτιλ. Οοιρᾶτα ΥΊΓΡῚ, τη. χὶ. 859 : 

“ (ογπαααθ ἰηΐθηβα ἐδέθη ϊῦ, 
Εὖ ἀυχὶῦ Ἰοηρσὸ, ἄοπδο οαγναῖα σοΟἰγθηΐ 
Τηΐοι 56 οαρὶϊα.᾽" 

ἤμβροτε -- ἥμαρτε. 



188 ΝΟΤῈΒ ΟΝ 

τὰ γάρ τ᾽ ἀναθήματα δαιτός -- “ἴοΥ {π086 {Πϊηρ8 ἃΥ6 {Π6 ΔαοΥπη]θηΐβ οὗ 
16 Ὀαπααοί," 866 οἡ Οανγ85. Ρ, 271]. 

ΒΟΟΚ ΧΧΙΠ. 

ΌΜΜΑΒΥ.--- ΠΠγ5565 θδρίη8 {Π|6 5]Δ0ρ ὕον οὐὨ {Π6 βυϊΐζογβ ὈῪ {π6 ἄρδίῃ 
οὗ {π6 παιρην Απύϊποιβ, ΗΘ Τηλ 68 Πἰμη5617 πον Κπονγη ἴο {6}, πὰ 
8618 ΌΓΓῚ 5 ἀδδαά]ν βῃδξιβ ὑροὴ ἐμ οἴμεῖβ. Τοιθιηδοῆας δἰἂβ ἢΪ8 
ξΑΌΉΘΥ, Ἐπ πηϑοιι8, δπἃ ῬῃΠείϊα5. Αἰπδπο, ἈΒΒΌΙηΪηρ, 6 ἔογ) οὗ Μρηΐου, 
βίδῃ 8 ὈΥ͂ Δηα ΘΠ 6 8 οὴ {Π6 ἀνθηρίηρ ὕΠγ8868. ΤῊΘ βυϊίουβ ἅΓ6 81] Ρυῦ ἕο 
ἀθαίηι, δχοθρίϊηρ οἹΥ Μϑάοῃ δηὰ Ῥηβιηίαβ. Μοιδηθηΐαβ ἀμα {Π6 ἀηζαι ΓΗ γα] 
βουνδηΐβ 8.6 Θχθουίθα ; 841}1 [Π6 Οὔ Υ8. ΤΘοΟρΉΪΖ6 {πο ὶγ τηδϑίθυ τ ἢ Βμοαΐβ 
οἵ 70γ. 

1-100. γυμνώθη ῥακέων -- “ βἰτὶρροᾷ ΠΗ πη561 οὗἉ ὨΪ5 γὰρ5.᾽"" Ῥαββῖνβ υβϑᾶ 
ἴῃ ἃ ηιϊάϊο 5686. ! 

εἴσομαι, αἴ κε τύχοιμι -- “41 5}8}1 Κπονν ΓῸΥ ΠΊΥ 8616 νυ μθίμογ 1 οδη Ηἱξ 1, 
ἃ πα στου]ὰ {πΠαῦ 1 τηᾶν "ἢ 866 ποία οη Πίαᾷ, 1. νυ. 66. 

ἦτοι ὁ καλὸν ἄλεισον, κ-τ.Ἀ. -Ξ “ἴῃ βοοίῃ, {π΄ 916 νγὰβ οἱ {Πη6 ροϊπέ οὗ 
γαϊδίηγ τ ἐο λὲβ ἰΐζρ8 {ἢ6 ἔαὶν ρου ]ϑύ οὗ ρο]ὰ, οὔ ἔνγο μαπα]68." Οὔ βθένθ 
ὕΠ6 ἔΌΓΟ6 οὗ {Π6 ηιϊααϊο νοῖϊοθ ἤθσθ. ΤῊϊΪβ νγὰβ θαΐ ἃ ΥὙϑι λυ ΚΑ Ὁ ]6 ΘΧΘΙΩΡΠῆ- 
οδύϊοη οὗ {Π6 Ῥγόνουν, “ ΤΠΟΥΘ 18 ΠΊΔΗΥ͂ ἃ 5110 θούνγθθη {86 ΟῸΡ πᾶ {Π6 
Τρ, ψῃΊοἢ, δοοογαϊηρ ἴο {πὸ ΤΗγδοίδη ΠΙοηγϑίαβ, μδα 108 οὐ βίη ἔγοιῃ ἐπ 18 
δοσοὺηῦ ἴῃ {π6 Οάγββου. 7ὴῈ ατγθεὶς Ῥγονθγῦ τὰη8, Πολλὰ μεταξὺ πέλει 
(ϑοιη8 γϑδᾶ πέτει) κύλικος καὶ χείλεος ἄκρου. ΤΠ 1,ἰΐπ ἔογιη οὗἩ ἐπῖ5 
ῬΓΟΥΘΙ 18, “ΤΟΥ ο5 οὖ οἢδηη. Τ͵ΘΠΟῚ (ΡΙΌνετθβ, Ρ. 38) ΟὈΒΘΓνΕΒ, 
“ἈΠΟΥΠΘΥ ῬΙΌΥΘΥΡ, ὙΠΪΟ. ἰπ ἘΣ ΠρΊ 58}: ΠΔ8 τη ἰπύο {Π 6 70]]Ονΐπρ ΡΟΒΥ͂, 
“ΤΠ ΘΓΘ᾽ 5 ΤΏΔῊΥ ἃ 5]10 ᾿ὑσίχῦ {Π6 σὰρ ἃπὰ {Ππ8 Πρ, ἀδβοθπάβ ἴο τ5 ἔγοιῃ ἐπ8 
ΟΥθθβ, μανίηρ ἃ γ Υν 50 Κι ηρ ΒΌΟΥΥ ΘΟΠπΘοΙΘα τὶ ᾿ξ. Α τηδβίου ἐγοαϊθα 
ΜΠ ΘΧύγα πη 8 Οὐ 6] ἐν ἢ18. 8] 68, γγ 0 ὑγθγθ ὁσοιρίοα ἴῃ ρ]αηὐϊπρ ἃπα οὐποῖ- 
ΥΪ86 Ἰαγίηρ᾽ ουὖ ἃ υἱπεναγα [ῸΥ ὨΪπλ, ππ11} αὖ ἸΘπρῸ οΠη6 οὗὨ {Π6π|, {Π6 πηοϑὲ 
Τηΐβιι564, ΡΓΟΡ 656 α ὑπαῦ ΤΟΥ {Π18. ΗΪ5. ΟΥΘΙ  Π6 5Που]α πϑνοῦ ἀγίηὶς οὐ 1ΐβ 
νῖη6. ὙΥ̓Πδη {Π6 ἢγβέ νἱηΐαρθ νν88 οοπῃρΙοἰθα, μ6 θδΔ46 {18 5]αγβ ἴο ἢ] ἃ 
ΒΟ] δύ ἔου ὨΪπι, νν] 0} ἐδ κίηρ; ἴῃ ἢΪ8 Παηα, ἢ6 αὖ {ῃ6 βᾶῖηδ {ἰπ|6ὸ ἰδαηίοα 
Βῖπη τ] ἢ {Π6 ποη- Ὁ] Β]τηθηῦ οὗἨ 18. ῬγόΌρῃθου. ΤΠ6 ΟΥΒΟΥ τϑρ]θὰ ἢ 
ὙγΟΓ8 συ ΠΟ ᾿ᾶνα βδ'ποθ Ὀθοοπηα ,γουογϑίαϊ. Α5. ἢ6 ΒΡΟΚΘ, ἐἰάϊηρβ Τ6ΓΘ 

᾿ΒΑΒΕΠΥ Ὀγουρη οὗ ἃ Προ νυ] 4- θοδν ὑπαῦ νγὰβ Ἰανίηρ νναϑίθ {Π6 νἱπουαγὰ, 
δου πηρ, ἄονγη Π6 υαπίαϑίθα στρ, [Π16 Πηδβῦου τγθηΐ οὐ (ο πηθοῦ {π6 νυ ἱἹᾶ- 
ὈοδΥ, δα ννγὰβ 5]81 ἴῃ {Π6 δποοιηίαγ; ἀπ {ῃ 8 {Π6 ῬγΟν ΟῚ ἃΥΟ586.᾽" 

ὄφρα πίοι οἴνοιο -- ““{πᾶὺ Π6 τηϊρηῦ πον ἀτίπκ οὗ {μ6 νὶπο." ΟὈΒδυνθ 
{π6 ραγἐέτυο σουϊζῖνθ, ἀμ 4150 {πΠ6 ἐριριθαϊαΐο ἴοτοα οὗ [Π6 δουίβί. 

μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, κιτ.λ. Ξε ““ [Πα ἃ τη 8]0Π6, Δηιϊἀ8ὺ ἃ ΠΕΟΙΠΘΙΌΙΙΒ 
Ῥοάν, δυθῃ ἴζ 6 γγϑ8 ΨΘΥῪ ῬΟυγΟΥΓᾺ]. 

αὐλὸς παχὺς, κιτ.λ. τε “(6 (Πΐοὶς ρα: οὗ Ὀ]οοα ἐλγομχῆ ἐδ ἐμ οἵ 
{Π6 ΠοΒ{1115.᾽ ΟὈΙΏΡΑΓΟ ΞΠΔΚΘΒρΘαΓΘ᾽ 5 " {0118 τ οβαγ," δοὺ 11. Β66Π8 1: 

“Ὑουἱ βίαθιθ βρουζίηρ Ὀ]ΟΟα ἴῃ γραηψ ρῖρο68, 
[ἢ ὙγΒ]Οἢ 80 ΤΠ ΔΗΥ͂ 5Π|}11ηρ; ΒοΙηδη5 θα ῃ6α.᾽" 

τοὶ δ᾽ ὁμάδησαν -- ““ Δηα {Π086 ταϊβαα ἃ ζνηγμίίιοιιδ ΟΥΥ.᾽" 

᾿ 
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οὐδέ πη ἀσπὶς ἔην -- “ ἀπ ἴῃ πο ἀϊγοοίίοη νγὰ8 {Π6Γ6 ἃ 8}16] ΟΥ̓́Δ πη] ΠΥ 
Ιᾶτιοα ἴο Ἰὰγ ποϊὰ ὑροη.᾽ 

τῷ σ᾽ ἐνθάδε, κ-τ.λ. -- “ ψΜΠογοίογα οα {πῸ βροῦ {6 νυ]ύαγοϑ. 888}} ΠΘΓΘ 

ἄσνουγ {Π66." 80 ὙιΓρΙ], ΚΠ. χ. 899 : “ ΑἸ᾿θα5 Ππααῦγα ἔα 18." 

ὑπεμνάασθε γυναῖκα --- “ βοογοί ψ οουτὺ τὴν τ 6. Αὐσοοτγαϊηρ (0 ϑοΠο]ἰδϑύ 

Ξ-- ὑπεφθείρετε. ; 
οὔτε τιν᾽ ἀνθρώπων, κ-τ.λ. τε “ΝΟΥ͂ ἀἰά γα σομβι θυ [ἴῃ γΟῸΓ ΟΥ̓ ΤΠ 648 

{86 γίσηίοοι ἱπαϊφηαίἑονι {νὰῦ ταθὴ υγου]α 66] αὐίαγυναγά8,᾽" 
ἐπίηλεν -- συνέστησεν (ϑΠ0]1458{). 
τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες, κιτιλ. ΤὨΪ8. Ρᾶβ8ᾶρ6, δοοογάϊηρ; ἰο ΟἸδάβίομθ, πᾶ8 

Ὀδθη τη οιθα ἃ5 ἃ αοιιϊο δηραροιηθηῦ [0 ΡΔῪ ὕΠ6 οἄθη δηὰ Π6 πιθέαίϑ. 

710 5661Π|85, ἔγοτὰ π6 οοηϑίχγιούϊοη οὐ {Π6 μᾶββδρθ, ἃ8 ᾿ξ 1Ἢ0 ψου]ᾶ θ6 ΠΊΟΥΘ 

ῬΓΟΡΟΙΥ ἀπάογβίοοά ἰο θ6 ἃ ἀβοϊαγαίίομ, [μᾶὺ {ΠῸ ν γου ὰ δᾶοῖ οὗ {Π6πὶ 

Ὀτὶπρ; Ηΐπι ἃ σοιηροπβαίίοη οὗὨ {π6 ναι οὐ ὑνγθπίν οχθὴ ἰπ ρο]ά δῃὰ ἴῃ 

οορΡοῦ. [{ ΕΟγυ πιο 5 δα τηθδηῦ 0 ἜΧΡΓΘ55 Π6 ταβίογαίϊοι οὗ {Π6 Ἰΐνθ 

βίοοϊς οἵ ὕΠ|ν8568, ἰδ 18. ποῦ Πκϑὶν ὑπαῦ 6 σοι! μᾶνθ βρόκθϑη οἵ οἄϑη οπῖψ, 

ΘΒΡΘοΐΔ ΠΥ ἴῃ {Π6 ροαὐ-ἔοοαϊηρ ἃπα 5υυῖπ6-εϑαϊηρ; Π{Πᾶοᾶ. ὙΉΘΓΘ 18 ΠΟΙΠΘΓ 

Ρᾶββαρο ἰπ ὑΠ6 ῬΟΘμ5 ΨΥ ΠΟ ΒΘΘΙῚ8 0 ΘΟΑΓΓΥ ἃ 58.111 (ΘΒ ΠΠΟΏΥ͂ Οη6 ΡΟΪηΐ 

{ατίμοσ. μθη απο 56η65 58108 νυ ὶπα ἴο {π6 ταὶς οᾶΡ, ἐπ 6 

ΟΥθοκβ μὰν Πΐπὶ [ῸΥ Πἶ5. ννῖΠ6, ΒΟΠῚ6 ὙΠ ΘΟΡΡΘΥ, ΒΟΠῚ6 ὙΠ} {1Π|, 5016 ΜΠ ἢ 

Ἠϊά65, βοῖὴθ ψἱῦἢ βἰανθβ, ἃΠα βοῖὴθ ΜΙ ΟΧΘη. ΞΚ]αν 68, 88 6 Πᾶγ6 866ῃ, 

ννουϊὰ ργοθαθ]ν θ6 τοἀαπαδηῦ ἴῃ {Π|6 οατηρ. ΤῊ βᾶπι6 σοι! 6 Θ᾿ ΠΟ ΠΕ ἸΥ 

{π6 σᾶβ6 ψ ἢ γοϑρθοῦ ἴο μϊ465, βίποα {πον γο]α θ6 τϑἀπηἀδηῦν Βαρρ]εα 

ὈΥ {Π|Ὲ Δηΐμλ815. ΘΟ ΙΠ.Δ}}Υ 5ἰδαρἰογοα ἔογ {Π6 ϑυθβἰβύθποθ οὐ {Π6 ἅΥΤΩν. 

Ἐν ἃ5 ἰο {π6 πηϑία]β, να πϑϑᾶ ποῦ ἔθ] ΒΡ ΥΪ56 ἂὖ {Π6 Ῥαββᾶρα ; ΓῸΥ ῃ6ν 
γγοτ6 δοαυΐνοα Ἰᾶ ρον ὈΥῪ 8Ρ011, ἃπα πο ργθδί!ν πθοᾶθὰ ὃν [6 ἔογ66, βῖπ 66 
ὙΘΩΓ πα ἰθᾶν βοδγ ον οοπϑβύϊαθ δὴ οἰθιηθηῦ ἴῃ {Π6 αισβίϊοη οὗὨ ΒΌΡΡΙΥ 
ἴον {ποβ6 ἐϊταθβ. Βαΐ ἴδ 18 σου ]ν το ΓΘ βύδγθ !πρ {πᾶ δὴν οὗ [η6 ατθοκβ 
8Βῃοι ἃ μάνα βο1ἃ οχοὴ ἴο {π6 οὔθ οἵ Εππθαβ. ΝοιῦΠοΥ ἴῃ {πᾶΐ ἃρ6 ΠΟΥ ἴῃ 
18. νου ἃ ἢν ΠΠ Ομ πί8 ΟΔΥΓΥ ἃνγᾶν ΟΧΘῊ {ἸΌΤῚ ἃ γαϑύ 8 ογονν ἀθα οΔΙῺΡ, 
ὙΠ ΘγῸ ὑπ ν νου] 6 οοτἑαϊη ἰο "6 ἴῃ {π6 Ὠϊρ]οϑὺ ἀθπιαπά. 1 {πογοΐοτθ ρτο- 
Βα πι6 ὑπ τηθδηΐηρ; ἴο Ὀ6 ἃ5 Γ0]1ονν8 : {πᾶῦ {Π056 ραγύϊοα αν αὐθθκβ Π0 Πᾶρ- 
Ραποὰ ἰο πᾶνθ πόσο οχθὴ ἔπδη ὑπον νδηϊθαὰ δ ἴἢ6 πιοπιθηΐ, 501 {861} 
ἕο {ῃ6 ῬΘΟΡΙΘ οὗ {π6 5ῃ105; δῃὰ ὑπαῦ τῃ6 ρθορὶδ οὗ {π6 8108 ἴοοῖκ ἔμ 688 
ΟΧΘῊ ἅνταν, ἴῃ Θχομδηρ6 ῸΥ τυῖπθ, ποῦ ᾿η θα] ηρ [0 οᾶτΥν {Π6Πὶ ἃνγᾶν, Ὀαΐ ἴο 

᾿ς 861] {Ππ6πὶ ἃραὶπ, ρου μὰ ρ8 ἀρδίηβϑ' 465 πα βἰανθδ, οὴ ἴΠ6 βροΐ, ἃ8 {π6 ᾿ἶνθ 
οαἰί]6 πουϊὰ 6 οογίαϊη ἰο ἢπηα ἃ γοδᾶν δῃηὰ δανδηΐαρθοιβ Ἰηλυκοῦ ΔΙΠΟῊΡ, 
οἴμοὺ Οὐθοῖκβ οὐ ὑπ6 ἅγαν. Οχϑη, ὑπογθίουθ, ἰπ {πὲ ἃρ6, 5661} ἴ0 ὮᾶΥθ 
ΘΟΙῚ6 ΠΘΆΓΟΙ {πη ΔῺΥ ΟΥΠΘΥ ΘΟΙ ΠΟΥ ἴο {πὸ αἰβομαγρα οὗ ὑπ6 ἔπη οί] 8 
ΠΟΥ ΡΟΥ Του πιθα Ὀγ ὑΠ6 Ῥγθοϊοιιβ τηθίδα]; ΤῸ ὕπον σοῦ οί ἀϑθα ἴο 6Θχ- 
ῬΓΘ58 νἅ]ι6, πὰ ργο Δ Ὀ]ν Ραγο μα βθα ποῦ ΤῸ 586 ΟἾ]Υ, Ὀὰ 4150 νυ ϊτἢ ἃ ΥἱΘΥΥ 
ἰο το-881ῖ6. Τῆ5 {π6 Ηοιποτῖς ονϊάθποθ γοβρϑούϊηρ {Π 6 πὶ 15 ἴῃ ΘΟΠΓΌΥΤΑΪΥ 
ψΥ τ ἐπ6 τοβεϊμιοην οἵ “Ε ΒΟ 18 ἴῃ {πὸ Αρδιηθιηποη, ὙὙΠ0 866 Π18 ἴο ΓΘΡΙΕ- 
βϑηῦ {ῃ6 ΟΧ 8ἃ8 ἴϊι6 ἢγνϑὺ βίρῃ πη ρτὶηὐθὰ ΠΡΟῚ ἸΠΟΠΘΥ, 
μνηῆνρ τε σπάσσασθε. ϑομο)ϊαδὲ ΟὈΒΟΥν 65, ἐξιφόρουν γὰρ οἱ Πα- 

λαιοί. 
ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ, κιπ.λ. Ξε ““ δὰ προ Βὶῃ δῦ αὰ8 ἃ}1 ὈΘΔΥ ἴῃ ἃ Ὀοᾶν.᾽ 
περὶ γὰρ δίε -α “ἋΤῸΥΓ Θχοδθαϊηρὴν γὰ8 Π6 αἰγαϊὰ ῸΓ 50 Π16 {{πΠῚ6 :᾽ [ἢ6 

ἱμπηροτγίθοῦ ἀδποιϊηρ σοπεϊπυδης8. 
100--200. οἷσε θέων, εἵως, κιτ.λ. Ξε “τὰ δηα Ὀτίηρ ἔθ, 58 1 ΠᾶΥ8 

51}}} ἀυγοννβ ἴο ἀδέθηα τνβ6}{,᾽} 



100 ΝΟΤΕΒ ΟΝ 

αὐτός τ᾽ ἀμφιβαλεῦμαι -- “ πὰ 1 ν}}} ἰπνοϑύ την 86}7 (1π ἃυτ οι)" ΤῊΘ 
γΘΥ 15. Ταύιγα τη] α41]6. 

αὐτὰρ ἐπεὶ λίπον, κιτιλ. τε “ θυῦ ᾿Π6π (Π6 Δγγοννβ ζα 116 {Π|6 κίηρ; ἴῃ ΗΪ5 
Βῃοοίύηρ.᾽" 

ὀρσοθύρη -- “ἃ ἀοοΥ ΔρΡΡΙοδο θα ὈΥ 8[6 08 ΟΥ̓́ΒῥΑ[γ8.᾽" “ 
μία δ᾽ οἴη γίνετ᾽ ἐφορμή -- ““ἀπὰ {πᾶξ νγὰβ {Π6 ΟἾΪΥ ρῥΙδοθ ἔγοπι ψὩ]οἢ 

ὕπδν οου]ὰ δέαγέ ἴο αὐΐδοῖς Ηΐτη.᾽" 
ἀλλ᾽ ἴθι, δ᾽ Εὔμαιε, κ.τ.λ. τε “Ῥαΐ Ῥαροπθ, Ὁ ποόοῦϊο Επηλδοι8, πα 1 

ῬΓΔΥ {Π|668 μέ ἐο {Π|6 ἄοον οὗ {Π6 δέογθ-γοουε," 1.6, οἴοϑθ, δχ δον Δηβυν οί; 
ἴο ΟἿΓ ἸΔΙΟΠῚ. 

καὶ φράσαι -- ““ Δη οὔϑδογυο.᾽" 
ὥς κεν δηθὰ ζωὸς ἐὼν, κιτιλ. Οοπιρᾶγα {Π6 τγογάβ οὔ ϑιιδίοπίιβ γοβρθοῖ- 

ἵπρ ΤΊ ΘΓ : Κ Μοτΐ νοϊθηθθι5 νἱβ Δα: ᾽α νἱνοπᾶὶ. Νάτα τποχίθιη δᾶθὸ 
Ιθνθ ΒΡ] οἴ ατη Ραςα]λαΐ, αὐ οἂ πη δι ἴ5βϑῦ ἀπιιπὶ 6χ σοὶβ, Οδυ πα θ᾽ απὶ ΠΟΙΉΪΠ6, 
ΔητΙοἰρᾶββ6 θᾶῖη, Θχοϊπγανοσῦ, ΓΟδΥπ θ᾽ 5 τη6 δναϑὶί. Εἰ ἴῃ ΓΘΟΟΡΠΟΒΟΘΙαΙ85 
Οαδίο "15, ργθοδηδὶ οαϊἀπ ροθηθο τηδίαγ θη σοβρομαϊῦ : Νοπάμππ θοῦ 
ἴῃ ργαῦϊδιη γϑα]}.᾽ἢ 

εὐνῇ ἐνὶ μαλαιεῇ καταλέγμενος -ε “ Ἰαϊα ἄοντη ἀρομ (ἢν βοῖς Ὀ6α.᾽ 
500-800. μὴ σ᾽ ἐπέεσσι παραιπεπίθῃσιν ᾿Οδυσσεὺς -- “1δὺ πού {Π|γ5868 

ΠΟΥ ἡ] {Π66 ΟΥ̓ΘΥ ὈΥ 5 ψογα8.᾽ 
σῷ δ᾽ αὐτοῦ κράατι τίσεις -- “ιιΐ ΙΓ ἐπῖη6. οὐνπ Ποδὰ (ἐ. 6. 116) οὴ 

{Π6 βροῦ 88α}0 ἴῃοιι μὰν ({π6 ρῥυῖοβ οὔ νβηρθᾶποθ).᾿᾿ ὙΠ αὐτοῦ ΒΌΡΡΙΥ 
τοῦ τοποῦ. 

πάντα ἐτώσια, κιτιλ. ὙΙΓρΡῚ], Ζη. ἰχ. 745: 

᾿Πκ ΕΧΟΘρΡόΓΘ δΔυγοο να]ηι8. ϑασιγηΐϊᾶ 7 π1ΠπῸ 
Ἰ)οίουϑιῦ γθῃ]θη8 : ροχίφοαμθα ἱπῆριθυγ Παβύδ.᾽" 

μνηστῆρες δ᾽ ἀνεχώρησαν, κ-τ.λ. Ξε “ δηᾷᾶ {Π6 5υϊξζογβ τοιϊγοα ἰο ἃ γθοθϑ5 
ἴῃ {η6 ὨΔ8]].᾿ 

Τηλέμαχον βάλε χεῖρα -- ““ Ηἰῤ Τ᾽ ΙΘΙγΔΟ 8 οα ἐπ6 παπᾶ." ΤΠ δοοιϑᾶ- 
ἔϊγα οὗ οἰοδογ ἀδῇηϊτοη. 

μήποτε πάμπαν εἴκων, κιτ.Ὰ. τε “ ἀο ποῦ δ ΔΏΥ {ἰτη6, ΠΟΥ δὖ 8]], γἱ δ] ἕο 
τὴν [ΟΠ] 15})} ΘΔ ΡΓΪο68, ἃπα νϑιιηΐ ἐμ ν 56], θαΐ ἐγαβῦ ΓΠΥ σοι η86] ἕο {Π6 5οα5.᾽ 
ΟΟπηρᾶγα ΕΌτΙΡ. ΡΗΩΘηΪ85. ν. 711: ἀλλ᾽ εἰς θεοὺς χρὴ ταῦτ᾽ ἀναρτήσαντ᾽ 
ἔχειν, ἃηα σοΟΙΠΡδΙ 1118Δ4, ἰ. ν. 594. 

Δαμαστορίδην----ἰ. 6. ΑΙγοίαιιδ. ὅ66 ν. 241. 
τῶν δὲ φρένες ἐπτοίηθεν -- ““ ἃπα {Π6 τηΐη 48 οὗὁἉ {πο086 γγετα ἡμέξογοα ἀπὰ 

δέαγίϊοα.᾽" 
τὰς μέν τ᾽ αἰόλος οἶστρος, κ.τ.λ. Ξ- ““{Ππο86 ψ ΒΟ {π6 τ ΠΟΘ] ηρ ῥ»ΔαΗ͂Υ 

5108 ΠΡΟ ἃ ἀτῖνθβ ἃθουΐ. ὙΠΓΡῚ (ἀθοσρ,. 11. 146) Πδ8 

“Ἐϑ0 Ἰ608 Κ11ΔΥ] οἶγοδ, ΠΟΙ θαΒ4 6 νἱγθηίθια 
ΡΙΟΣπλῖ8 ΑἸ ΌΓΠ αΠ σο] δ 8, οἱ ΠΟΙΊΘη 85110 
ΠΟΙ ΔΠ ΠῚ 6ϑύ, δοϑίγοη Οὐαὶ! νουίξδγα νοσδηΐθβ, 
ΑΒΡΘΥ, Δθ6γ0ἃ ΒΟηΔ 5; 400 ἰοΐᾶ αχίθυγιία 5 }ν18 
ΙΗ αρταπύ ἀυπηθηΐδ. 

800-400. σὺ δὲ μ᾽ αἴδεο, κιτ.Δ. τε “ἀο ποῖ ΒΗ υγΥ γϑβρθοῦ ππίο [Ω6, 
δηα ΡΥ π|6.᾽} 

ἀλλὰ καὶ ἄλλως, κιτ.λ. τε “ΠΔΥ, 80 ᾺΓ ἔγοιη {πδύ, 1 ἤᾶγα ϑυθη, ἔγοτω 
Ὦπι6 0 {ϊπη6 ΟΠθοΟΚΘΟα {Π6 50 1}00Γ8, ΔΥ, 1ἢ Δ ὁΠ6 διηοηρϑύ ὑπθιῃ αἰά Βι60 ἢ 
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{πἰηρ5.᾽ Τΐβ ἴ5 1Π6 ΘΠαγαοίεγ ᾿6 Πὰβ Ἰοηρ 5ἴηοθ σαϊηθα ΤΟΥ ἘΪΠΊβΕ] , 
δοοογάϊηρ ἴο Οάγ85. ἵν. 698: κεῖνος δ᾽ οὔποτε πάμπαν ἀτάσθαλον ἄνδρα 
ἐώργει. 

ἀλλά μοι οὐ πείθοντο, κιτ.λ. τ ““γοῦ {ποὺ αἰὰ ποῦ οὔδνὺ τπη|6, ἰο Κϑαρ 
ἐποῖγ' παπᾶς ἴγοτα δυ]]. Οβογνα {ΠῸ ἔογορ οὗ {π6 γεϊα ]ο νοὶοθ. 

ὼς οὐκ ἔστι, κιτ.λ. Ξε “' βἰποθ ὕπϑγα δχβίβ ποῦ στγαίὑπᾶ6 ἔογ ΚίπάΠ65868 
ἴῃ αἰίον-(τη6.᾿᾽ 

φθεγγομένου δ᾽ ἄρα τοῦ γε κάρη, κ-ιτ.λ. τε “ἃν, ἀπ 5βίγαιρῃῦναν {Π6 
προδᾶ οἵ {παὶ ΠοῖῸ, ονθὴ ἃ5 Β6 ὈτγοκΚα ἔοσίῃ ἰπίο υἰέθγαηοα, νγᾶ8 τηϊηρ] θα [ἢ 

{π6 ἀυδι." ]ΓΡῚ (δ η. χ. 854) μιἃ8 

“Τυτη οἀρι οΥδη 8 ΠΘαα σα μδτη, οὖ πλ]δα Ρᾶγδη 18 
θλίοογο, ἀθίαγθαῦ ἐθυγϑ. 

ἈΑραΐῃ, ἴῃ αθουρΊο8, ἱν. 522--ῶ24 : 

“Ππη ΄αοααθ τηδγηογθᾶ σαραῦ ἃ ΘΟΥνΪΟ6 ΥΓΘΥᾺΪΒῈΠῚ 
αυτγρὶθα οὰπὶ τηθα]ο ρογίδηβ (Βαρυῖαβ ἩΘΌΓΙΒ 
ψοϊνοτγοῦ, Εαγγάϊοθη νοχ ἰρ88 οὖ {τρια Ἰηριδ, 
ΔῈ τΐβογατη Ἐὰν ἀΐσοη, δηϊπηὰ Τὰ ρὶοηΐα, νοσαραί.᾽ἢ 

ῬἘρκείου -ε “Ὑπὸ ρῥγοίθοίου οὗ βιρρ!ϊαηΐ5,᾽᾽ ΟΥ “ΤΠ6 ροά οὗ {Π6 Ἵπη67" 
βδηοίαδγν οὔ {Π6 ΠουΒ6 :᾽ 68116 4 Ὀγ {Π6 Βοτηδῃ8 “Ταριίοῦ Ροηοέγαϊ8.᾽" 

μηρία -Ξ “{πὶρῃ-δοη68 ;᾽ μήροι - “ {π|ρ}}8.᾿ (ϑαρρ!ν ὄστεα.) 
γούνων προσαΐξας -- “ Ὠδνίηρ ΒΡΓᾺηρ ἴ0 ὑΠ6 Κποθβ. ΑΔ ἰοοαΐ σϑηϊνθ. 
αὐτοδίδακτος, ἴ.06. ἃ5 ἴατ ἃ5 ηιογέαϊ ἠχαῃ ἰ56 οοποθτηθα, Τῇδ ϑομο αβῦ 

Θχρ αἰηβ Ὀ. ἐκ φυσέως δεδιδαγμένος. Ῥ]αΐο οα Το ΟὈΒΘΙΎ6Β: πάντες οἵτε 
τῶν ἐπῶν ποιηταὶ οἱ ἀγαθοὶ, οὐκ ἐκ τέχνης, ἀλλ᾽ ἔνθεοε ὄντει καὶ κατε- 
χόμενοι, πάντα ταῦτα τὰ καλὰ λέγουσι ποιήματα. 

Θεὸς δέ μοι, κιτ.λ. Ξε “ποὺ {π6 ΠΙνιηἸν Πὰ8 ᾿πϑρ ΓΘ τὴ σψ ἢ 4}1 Κὶ πα 5 
οἵ βοηρ8, ἃπα 1 δπὶ ὑγουΐῃν ἴο δῖπρ ἔπθῖ Ὁ ἰῃν 5146, ἃ5 ἴο ἃ ροα. 

ὅστε μευ αἰεὶ, κιτ.λ. το “ὙὙἼΟ νγὰβ γοηΐ θυ  ἴο δ Κα σαγ6 οὗ τη6, ψνὮ116 
τοῦς, ἰπ Οὐγ Ὠοιι86.᾿" 

ὡς κακοεργίης εὐεργεσίη, κιτιλ. Οομρᾶτο ΤΠ ΘΟρΉΪ8 : τῆς εὐεργεσίης 
οὐδὲν ἀρειότερον " ἃῃα ἰμ6 οἱά ἘΠρ}15}} Ῥγόνθυθ, “ομπαδβίν 15 [Π6 Ὀεβῖ 
ῬΟΙΙοΥ.᾽ 

᾿ς δικτύῳ πολυωπῷ - “1Π6 ποῦ ΜΠ πλὴν 0168.) ΤΠ ποῦ νγὰβ δίζοι- 
νυ 8. οα]]6α Ὁ. ἃ βρϑοῖαὶ ἰθγπὶ ἰῃ αὐθοκ, σαγήνη, ἴγοῦα τυ ῖ οι {π6 ἘΠ ΡΊ 5} 
ΤΟΥ 8θαῃ ἰ5 Ὀγουρὐ ἰ0 τι8 ὈΥ ἃ σογγαρίϊοη οὗ {πη6 αϊνχαίθ ΒΙΌ]6 ἴθσιη 
“ὁ βαρ6η8,᾽ δα {(Π6 Απρὶο-ϑάχοη (8686 ΕΖοκΙοὶ χχυῖΐ. ὅ, 14 : χὶνὶϊ. 10; 8. 
ΜαιθμοννΒ αοβρ. Χὶϊ!. 47, 48 ; δι. Φοῇπ χχὶ. θ-11).. ὙὍπῸ6 νοσγὰ ἴῃ {π6 
801} οἵ ΕΠρ]απα 18 Ῥγομοῦποθα δηα 8ρ6]Ὁ δοίπθ, ἃ8 ἴῃ {πὸ ἔγεποῃ. ΤῊΪ5 
ποῦ, Ποῖ, ἃ5 ποὺ ὑϑθα θοὶ ἢ ὃν {Π6 Αὐδθίδηβ δηα ὈΥ ΟἿΓἿ οὐ ἤΒΠΘΥΠΊΘῚ 
πῃ ΟὐΥπν }}, 15. ϑορεθέϊγηος μα. α-ηυῖΐο ἴοπρ, πα νὰβ γοῦν οὗ οχιαὶ 
ἰοηψέδ ἀυαοηρ; ἴΠ6 ἃποϊθηΐβ, ἴου ΠῚ Βρθὰκ οὗ 1 ἃ58. πϑᾶῦὶν ἰακίηρ ἴῃ {Π6 
ΘΟΙΏΡΔ85 οὗ α τολοῖο δαψ (Ἠοτοι 5 Οάν8. χχὶϊ. ὅ80-87 ; ἀπ ΑἸΟΙΡΏΓΟΗ, 1. 
17, 18). Τλῖβ. οἰγουτηβίαποθ νν6}} 1] βύγαϊθβ {π6 δρρὶϊοσατίοη οὗ {Π 6 ἔδθυπὶ 
ἴο ἀθϑουῖθθ ὑπ Ὀοδβιθρίηρ οὗ ἃ οἰϊγ. ΤῸ δποίτοὶα ἃ οἷν Ὁν δὴ ἀπὶηἰουτρέθα 
᾿ΐμη6 οἵ 80] 16 γ8 νγὰ8 ο] δ σαγηνεύειν (Π δγοά. 1]. 145 ; νἱ. 81. 866 Ὀϊοί. 
οἵ Απίϊᾳ. οἡ ἠέ, “ἃ πϑί.᾽" 

κινήσας δὲ θύρην. ϑομιο δὲ Θχρ αῖπβ Ὀν κόψας, κρούσας. 
δεῦρο δὴ ὄρσο τα“ τῖδα πον, υυϊτμοιῦ ἀθ]αν, ἃ μαβύθῃ ἈΪ Π6Υ.᾽ 
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400-500. αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον -- ““ὈΘΑΔΌΒ]Θα ον ΜΠ 
ὈΙοοά δηὰ τηπὰ." 

δεινὸς δ᾽ εἰς ὦπα ἰδέσθαι -- “ἃηὰ [5 γίβαρβ ἰ8 ἀγα! ["] (0 ἸοοῖΚ Ὡροη." ὀλολύξαι -- ““5ῃοαΐ ἴῃ {ΠΡ ἢ. ΟὈΟΙραΓΘ “ΒΟΉ ]8, ΑΔ] ΘΠ ΠΟΙ, ν. 896: 
᾿ 

ἀνωλόλυξα μὲν πάλαι χαρας ὕπο. 
οὐχ ὁσίη, κταμένοισιν, κιτ.Ὰ. -- “ἴξ 15 ποΐ ἃ τὶ ρ ἢ Θοὰ5 ἐπίηρ' ἰο 5ῃῃουέ ἴῃ ΘΧΌ] Δύο ΟΥ̓ΘΙ 5]Διιρ θυ Ποιοθβ.᾽" ΟοΙΏρᾶτα ΕῸτρ. ῬΗΟηἶ58. ν. 1057 : κἀκεῖνο κέκριται, μὴ ᾽φυβρίζεσθαι νέκους. 80 ΊΓΡΊΙ, ἴῃ ΖΒ η. νἱ., τηδῖκθ8 16 {Π6 βΊουν οὗ ἤοπιθ “Ἅ3Ῥαγοογο δυιδ)οο 18 οὐ ἀ6 06 }1 8 γ6 ΒΌρ υβοβ. 
τούσδε δὲ μοῖρα, κιτ.λ. - “ΤῸΥ {Π6 αδβύϊην οὗ ἤδθανθῃ, δηα ἐπ ὶγ ονγη 

ΤΘΟΚ]655 ἀ6 65, πᾶν βυιθάπθα ἐπ 656 θϑίογο τηὰ." 
δουλοσύνης ἀνέχεσθαι -- ““ἴο Υἶδ6 ΡΟΥΘ ({π6 τΐβουῖ88 0) 8] νθιυ." 
τάων δώδεκα πᾶσαι, κιτ.λ. -- “ ἃπᾷ οΥὗἹἍ ἐῃοξ6 ἔντδῖνο ἐῃ αἰέ αἀναπορα 7αγ ἑη, δλαγιθίοδδη 658." Οοιηραᾶτα Οὐγ58. Ψ. 18. 15. 
θόλου --- ““{Π6 ἀοιηθ,᾽ οὐ γοζιριάα. 
νέκυας φόρεον κατατεθνειῶτας -- “ ὕΠ6Υ Καρύ οἡ οδυγ Πρ ἀνγαν {Π6 οΔΓ- 

Οᾶ568 Οὗ {Π056 Ο Πδᾷ {2116 ἄοννῃ ἰη ἀθαίῃ." 866 οἡ Π|8α, Η. 409. 
ἀλλήλῃσιν ἐρείδουσαι -- ““ργορροά ἀροη βδοῇ οὔποθ.» 
λίστροισιν --Ξ ““5ῃογ615.") Τῇ ϑομοιαϑὲ ΘΧΡΙδΙηΒ. ὈΥ τοῖς ξυστῆρσιν, 

ἀπὸ τοῦ λιαίνειν. 
καθαρῷ θανάτῳ -- ““Δῃ) ποπομγαῦζο ἀθα.},᾽ 1.6. Ὀγ {6 δινογα, ἃ5 ορροβοᾶ ἴο [Π6 αἰβργδοοίι} ἀθαίῃ οὔ λαησίηφ. 8.0. Πυβίαιηϊὰς ΘΧΡΙαὶη5 καθαρὸς μὲν ὁ διὰ ξίφους ἐδόκεν θάνατος, μιαρὸς δὲ ὁ ἀγχονιμαῖος ; ἃπα Ευτὶρία65, ΗΕΙ. 806: 

ἀσχήμονες μὲν ἀγχόναι μετάρσιοι, 
κἂν τοῖσι δούλοις δυσπρεπὲς νομίζεται" 
σφαγαὶ δ᾽ ἔχουσιν εὔγενες τε, καὶ καλόν. 

αἱ δὴ ἐμῇ κεφαλῇ, κιτ.λ. -- “ὙΠῸ Ἰοηρ ἃρὸ πᾶνβ Πϑαρβᾶ ψΘρΙΌΔΟ 68 ἄονγη ΠΡΟῚ την Ποδᾶ, διὰ ὈΡΟῺ ΠΥ Πού ΠΟΥ. ἢ 
πεῖσμα νεὼς, κιτιλ. ΟὈΟΙΠρΑΓΘ ὙΙνΡΙ], ΖΕ η. χὶϊ. 608 : 

“ἘΦ ποάιυτηῃ ᾿ΠίοΥ 5 ἸΘ.Ηΐ γα τηϑεϊξ ΔὉ Δ]1ἰΔ.᾽ 

κυανοπρώροιο -- ““ ὙὙΏΟΒ6 ΡΓΟΥ νγᾶβ ραϊηΐοα ἀΔγκ." ΥὙγ76 Ἰδϑᾶγῃ ἔγοτα {Π 6 Τϊοῦ, οἵ Απέϊᾳ. παῦ {6 5465 ἀροαξ τῃ6 ῬΥΟΥΒ. γ6 16 ρδίηΐθα ἢ ἃ γα ΘΟΟΪΟΙ,, ΒΟ 8ἃ8 μίλτος (1,ἰ. “ ταὐγιζμγι᾽᾽};} Ἰδηοθ ΗΟΙΊΘΙ βοιηθεϊτηθβ. 68]]5 {Π6 5ῃϊρ5 μιλτοπάρῃοι -- “τοα-οΠροκρα." ΤΉΘΥ ν6 16 84]50 ραϊηξβα βοηθ- {τὰ 68 ψ ἢ ἃ ἀαγὰ γοα, οὐ ρμρρῖο οοἴοιι", ἀπ [ῃδη οδ]]δα φοινικοπάρῃοι. 
οἷσε θέειον, γρηῦ, κακῶν ἄκος -- “ αυϊοκ]ν, Ο ἀρθα νγνοπίδῃ, Ὀγηρ ἴο Τη6 ΒΈΪ ΡΠ, {Π6 οατα οὗ 6ν115.᾽ Ῥ]ΙΩΥ 8808 : ““ΒΌΙΡΠΟΥ Παθοΐ δὲ ἴῃ ΓΘ] ΡΟ 118 Ἰοσαιη, δα δχρίαπαᾶδβ βαδήξι ἀοπηο5 ;᾽ δπὰ Τηδοογίαβ, [αγ]]. χχίν. 96: 

καθαρῷ δὲ πυρώσατε δῶμα θεέιω. 
ῥάκεσι πεπυκασμένος -- “ φογεογοῆ 1οΚ]ν ἢ γὰρβ.) ΑΥὙβίορμδη. Ὕγ48ρ5, 349: : 

άκεσι κρυφθεὶς, ὥσπερ πολύμητις ᾿Οδυσσεύς. ᾿ ᾿ β μ 

νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη --Ξ ““0Π6 τηϊρὐ Πᾶνα 7ιι8{ οαιϊιδ6 ἴῸΣ τὶρηΐθοιβ ἰη- αἰρηαίίοη." 
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δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι -- “ ΠΟΙΑΙπρ’ 1π6 (ογοἢ δοέξισοοη ἐλοῖγ ἔτυο 
Ὠδηα15,᾽ Ὧ8 1Ὁ τγὰβ ργοῦδὈ]Υ Ιᾶγρο, ἃπα νγου!α {Π8 06 Ὀαβύ βυρροτγίαά. 

τὺν δὲ γλυκὺς ἵμερος, κιτ.Ἀ. -Ξ “ ἃηᾷ ἃ ἀο]Ἰοἴοιι5 Ἰοηρίηρ 86Ζθα Ὠΐτ ({0 
νϑηΐ ἢ 5 {6611 0;8} ἴῃ ΟΥΥἱπρ; πα ργοδηϊηρ.᾽ 566 οη [ΠἰΔὰ, Φ. 108. 

Η᾿ 

ΒΟΟΚ ΧΧΙΠΙ. 

ϑυμΜΜΑκυ.---πγγοὶοα, {ΠπΠ6 ρσοοα ἃπα [αὶ  {] πΌγ86, ἄνγακο8. ΡΘΠΘΙΟΡΘ 
αἱ 06 πον οἵ {1 γ5568᾽ γούιτη, δηα {Π6 ἀδαίῃ οἵ [Π6 βυϊΐοῦβ. Ῥθηθ]ορα 
Βο]ίονοβ {μ6 βίουυ, Ὀὰὺ {πη κ8 {πα΄ βοιηθ 1) εἰν μᾶ8 γουρῃῦ {Π185 ἀ6- 
Ἰϊνθγᾶηοθ, ἃπ ἃ σου 68 ἀονγη {ΤΌΤ ΠΟΙ ΟΠ ΌΘΥ 0 ᾿παᾳαῖϊγα ἰπΐο ἐπ γαίῃ, 
Οἱ πιρούϊηρ; ψῖ ἢ ὉἸγ 8565 ὑπ6 ἀουθὲβ οὗ ῬθπΘΙΟΡΘ γα στϑιονθᾶ. Αὐμδπθ 
γοδίοσγϑ μἰπὶ ἰο {π6 Ὀδδυΐν ἂπὰ ἔγθ5 658 οὗ ἢἷ8. Θαυ]ν ἀᾶνβ, 6 ῬΘΠΘΙΟΡΘ 
Ῥγθακβ Του πο {Π6 νυ] ἀθϑὺ ὑγαηβρουῦβ οὗ 1ογ. ὉΠΟῪ [6}1 ΘΔ0 ἢ ΟΥΠΕΓ 8}} 
ἐμαΐ πᾷ ραββϑα ἀυγίηρ; {πο ῖ1 βθραγαίϊοη ; ἃπα οὴ {ἢ πϑχῦ ᾿πουπηρ ΠΥ 5868 
ΔΥΤΩΒ Πἰμη561 δὰ ἷβ {γι 6 8, ἃπα ρῸ68 ἔγοπλ {Π6 οἰζγ ἴο υἱβὶζ 18 ἀρϑὰ 
Ταῦ οΥ 1 δογίθ8. 

1-100. στῇ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς τε ““δηᾶ 816 5ϊοοά γίρὴξ αὖουθ ἈΕΘΥ 
μρδᾶ.᾽ ὅ'66 οἡ [1Ἰϊ8Δ4, ν. 96. 

κήδεσκον --Ξ “ υϑθα ἴο Πᾶγᾶ58." 866 οη ΠΙἰδά, Π. 189. 
οἶτε δύνανται ἄφρονα ποιῆσαι. Ἐυτὶρ. ϑαρρ. 794: 

ὦ Ζεῦ, τί δῆτα τοὺς ταλαιπώρους βροτούς 
φρονεῖν λέγουσι ; σοὺ γὰρ ἐξηρτήμεθα, 
δρῶμέν τε τοιαῦθ᾽, ἃ ᾽ν σὺ τυγχανὴς θέλων. 

καί τε χαλιφρονέοντα σαοφροσύνης, κιτ.Δ. τε “ πὰ ({Π6 σοα8 081} Ιη8Κ6 
{86 51Π1}υ-τηϊπ 64 τηδῃ ἴο τὐαίζ ἐη ἐλ μα Γῇ ρυχάθηρβ. ὅ66 Οανβ5. Χ. 
424, ΒΟ, ] 5, ἴῃ Αρδιηθηηοη, Υ. 930, ᾿ὰ5 τὸ μὴ κακὸς φρονεῖν θεοῦ 
μέγιστον δῶρον. 

λωβεύεις το “ἸηᾶκΚ6 τη6 ἃ ἰαυρηϊηρ-ϑίοοκ." ΤῊ ΒΟΠοΙαϑὲ δα ρ] ἴηβ ὈΥῪ 
᾿ χλευαζεις, εἰς λώβην καὶ ὕβριν ἄγει“. 

γρηΐ πεμπλέχθη -- “ ψιγοαίποα ἢ ΘΓΒ6] ἢ ἀγοι πα {Ππ|6 οἱ ὰ νυουηδη.᾽ 
ἐτεὸν δὴ - “ φιΐΐέο ἔγιιθ, μα θονοπαὰ ἃ ἀουθύ.᾽ 
μυχῷ ἥμεθ᾽ ἀτυζόμεναι -- “»γὸ βαὖ ἴῃ ἃ Γ66655 δοισί ον θά." : 
σανίδες δ᾽ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι -- ““ἃηὰ {ῃμ6 νψ6}}-Πυ]πρ ΓΟ] αἰηρ-ἀοοΥβ Π6] ἃ 

Ὁ5 ἴπ." ΤὍΠ6 ϑομοαβύ ἰηἰογργοῖβ ὈὉν ἠσφαλισμέναι ἦσαν. 
ἐδφροσύνης ἐπιβῆτον -- “γοῖι ἸηᾶῪ αἀσαηοθ 7αν ἴῃ 10Υ,᾿᾿ ΟΥ̓, “ γΟῈ ΤηᾶγῪ 

ἐγοδα {π6 μαΐ! οὗ 7ογ.᾽ 
ἦλθε μὲν αὐτὸς ζωὸς ἐψέστος -- “π6 ΒΪΠΙΒ6]Γ Πᾶ5 τϑίαγηθα αἰῖνα ἴο ἀΐ 

οιση οαγ ἐδ." 
παρ᾽ ἐσχάρῃ -- “ αὖ {πὸ λεαγέλι.᾽" 
αὐτὰρ ἐγὼν ἐμέθεν, κιτ.λ. Ξε “οὐ {π οὔποῦ μαηὰ, ἰμθθα, 1 Μ1}} νᾶ ΡῸΓ 

186 να] οὗ τιν 86] ἀσαϊηϑύ {π6 ὑσα!}.᾽" 
πολλὰ δὲ οἱ κῆρ ὥρμαινε -- “ δηα τηδὴν ἃ ἱπουρλΐ αἰὰ μδὺ Ὠθατὶ δϑέαγέ 

ἴο ᾿ΘΙ {τῸ πὶ ὑϊπη6 ἴο {ἰπι6," Εοτοα οὗ ππρογίθοῦ ἔθ η868. 
εἴροσθαι -- εἴδεναι, δοοοταϊηρ ἴο ἨΘΒνΟὨΪ 8. 
λαΐνον οὐδὸν τε“ βίοπ {πυθϑμο]α,᾽" -- Δἰὶς ὀδός τε 1,80. “Ἰπθὴ 1 Ὀὰυΐ 

ὁδός - 1,αὐ. “ νἱᾶ,᾽" -- “νυν. 
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ποτιδέγμενος, εἴ -- ““ γγαϊἐϊηρ ἰο 566 1" 
ἐνωπιδέως ἐσίδεσκεν -- “ Καρύ Ἰοοκίηρ αὐ Ἡΐπὴ τρηῦ ἴῃ [Π6 ἴδοα,᾽ ὁ, ὁ. ἤχϑαϊν. 
100-200. κραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίθοιο. Οομηρᾶτο ΖΡΒΟΉν]ι8, Ρτοιηθ- {68 Ὑἱποΐαβ, ν. 242: “ 

σιδηρόφρων τε κὰκ πέτρας εἰργασμένος. 

τάχα δὲ φράσεται καὶ ἄρειον -- “ ΡΘγΟΠᾶποθ, ἱπά 664, 586 ν}}]} γβοορηΐζθ Π16 ἐνθὴ θδίίο ([Π8η 586 αἰ4).᾽" 
καὶ οὔπω φησὶ τὸν εἶναι -- “ Δῃἃ 586 τηδϊηΐαίηβ {Πδὲ 1 ΔΠῚ ὈΥ ΠΟ ΠΙ68η8 

ἐλαέ οηθ᾽ (ἱ. 6. 10]γ5568). 
ἕρμα πόληος -- "“{ῃ6 ΒΌΪνγαΙς οὗ ἐπ6 ΟΣ 
ὅση δύναμίς γε, κιτ.λ. τ “ἃν, Ὀδοᾶιιβ8 80 ξΥθαῦ ῬΟΥΤΘΥ ἰδ ΔΙ ΓΔΑ ΟἿ 8Δηα νυ ἢ 15. 
ἡμῖν ἡγεῖσθω, κιτ.λ. -- “ θαρΙη ΤῸΓ τ8 {Π6 βρογέϊνα ἄδποθ, 80 ἐπαΐ ΔΩΥ ὉΠ6 ΠΘδΙηρ; ἰδ ἐγ πὰ τυ Ποῦ Πὰν ἔλυον, ΠΔΡΙγ, ὑΠπαὲ {ΠΥ 18 ἃ γεαγγίαρο.᾽" κλέος εὐρὺ φόνου κατὰ ἄστυ γένηται -- ««1ῃ6 ΤὨΠΊΘΙΙ ΟΟΠΟΘΓΠΐπρ [6 θα ομθιν θ6 δχίθηα θα ἀρ ἃπα ἄονη {Π6 ΟἸγ" , 
τοῖσιν δὲ μέγα δῶμα, κ.τ.λ. -- “ἀπ 1Π6 Πρ ΉΥ πηδ 5:0 αἰξε θα ΤΩΔΗΥ͂ ἃ Β͵ΌΔῊ ἔΓῸΠῚ {Π6 ἔδοῦ οὗ ἴῃοβα ἤθῦοθβ γνο ἀλποεα," 9:66 ποΐα8 οἡ 1Π||ἀὰ, 1ϊ, 189. 
οὐδ᾽ ἔτλη πόσιος, κιτ.λ. τ ““ ἃπὰ 5Π6 νγᾶβ ποί Βοϊᾶ ΘΠΟΙΡῊ ἴο τηδϊ ἰδίῃ ἴῃ Ρεγρθίαϊν {Π6 τηϊρν τηδηβίοη οὐ {π6 Βυβθαπᾷ οἔ Π6Υ γοιῦίῃ, π1}} Π6 8Π0.1α δγτῖνϑ." 
αὐτὰρ κακκεφαλῆς χεῦεν, κιτ.λ. τα “ὁπ ἐπ ΟΥΠοΥ Βαπάᾶ, Αἴῆθπηθ ρουγϑᾶ ἀονη ΠΡΟῚ ἰβ μοδα θδδαΐν ἴῃ δα πάδηοο, ἃηα παᾶδ Ἠΐτὴ (Δ }|16Υ ἃηα 5016 ἴο ΙΟΟΚ προ." Οὐοτηρατα ΥἹγρῚ], ἄτη. ἱ. 589: 

“Ναδηηαα6 ἰρ88 ἀθοοσδιη 
Οὐ ϑδ ΘΙ παΐο σ η ΥΪχ, Ἰαη ΘΠ 686 Ἰανγθηΐδο 
ῬΟΓΡΌΪΘΠῚ, οὐ Ἰαΐοβ οοι] 15 αἰ ανὶς ΠΟΠΟΙ68 17 

οὔλαι κόμαι --Ξ “ΠΟΙ, ΟἹ υδῥογίπρ; Ιοο 5. 566 οὴ Οαν85. Ζ. 231. τις χρυσὸν περιχεύεται, κιτιλ. ΨΊγρΊ], ΖΕ η. ἱ, 592: 

“Ὁ 816 Τη8ΠῈ5 δα ιπξ Θθοσὶ ἀδοῦβ; δα υδὶ ἤδνο 
Αγρβϑηΐατη, Ρδγίαβγο Δ Ρ18, οἰγουπηαξαῦ δαγο.»} 

περὶ σοί γε γυναικῶν -- “ἃν, ΠΟΡ]6 γγΟΠ]8η, {Π 086 ὅγ7ῆὴ0 ΠοΙα ΟἸγτρίδη ἸΏ Δ Π5Ι0η8 ΠᾶΥΘ ΓΘΠΔαΓΘα {Π66 βία θοτη ἴῃ Πρατὲ θεγοπά 81] υγοιηθη οὗ (ὩῪ δ κ.,"} 
σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός -- “(ὯΔΥ Πραγΐ ἰβ ἃ5 ΠΌΠ ἱπ ΠΟΥ Ὀγθαβύ." 80 ΤΊΡΌΠ]1ι5, [Δ0. 1. ΕἸδ6ρ. χί. ν. 2: 

““Θαδηὴ δγὰ5 οὐ γογὸ {ουσθαβ 1116 ζαϊέ." 

οὔτ᾽ ἄρ᾽ τι μεγαλίζομαι --- “««ΠΘΙΓΠΘΥ ἄο 1 δὲ 81] ΤΩΔΡΉΪΓ ΤΥ86] ἴῃ ΔΠΥ ἄδρτοο.᾽» 
πυκνῇσιν λιθάδεσσι -- “τὶ τηδην ΠΘᾶρ5 οὗ βίοποϑβ. 
κορμὸν δ᾽ ἐκ ῥίζης προταμών. ΤὮϊ5 {π6 ϑοποΙαϑέ ΘΧΡΙδΙη5. ἐππι5: ἀπὸ τῆς ῥίζης κορμὸν ποίησας. Τλ416}1] ἀηᾶ ϑοοίξ τηρκο κόρμος -Ξ ““ἰχὰηκ οὗ 1116 ἴγαθ, νεῖν ἢ {Π6 ὈΥΓΆΠΟΙ 65 Ιορροὰ οὔ (κείρωλ).᾽ , 
200-800. ἐπεὶ τά περ ἄλλα μάλιστα, κ.τ.λ. -- “ 5ἴποα ἴῃ 81] ΟΥ̓ΠΟΥ τηδί- 

γ 
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(6γ5, ΔΙ δοϊῦ, (ποὺ αὐτὸ ὈΥ ἴα {π6 τηοϑύ ργπάθηῦ οὗ τηδηκὶ πα. ὙὍη6 σοηϊέίνα 

18 ραγέϊέζυο. 
ἐῤῥίγει, μή τις, κιτ.λ. τε “᾿ Βῃυδάεγδα 16ϑὺ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 ΔΠΊΟΠΡ' ΤΠ ΟΥ̓Δ ]5 5Που] ἃ 

ἀδοοῖνθ τη6 νγ]Ὁ}} τ οΥ8.᾽ 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀσπασίως γῆ, κιτιλ. Οοιηρᾶγα δ αίϊα5, ΤῊΘΌ. 11. ν. 199 : 

νος ΚΝρα τηΐπα8 Πδο0 ᾿φΕ] γα ΐ πηι βο] ὐϊα, αιιὰτη 5] 
Ῥγθοῖρὶ οοηναἶβα ποίο ργοβρθοΐδαῦ δηλ στη 
ῬΆΡΡΙΒ Βαμητη.᾽ 

δηά ἴῃ ὈΪ. υἱῖ. ν. 145: 

“ΤΠ Ό]ο158 τη 6 61} 46 ρσαγριῦα ΡΟὨΤΙ 
Πϑριοἰσαγ (6118. 

οὐδ᾽ ἐπικεύσω - “ΠΟΥ 5}|8}} 1 Δὴγ ἸΟΠσ ΘΙ ΘΟ Π068] 10 ἔτοπη {Π66.᾽ 
οὐ μέντοι θυμὺς κεχαρήσεται - “ ΔΒΒΌΓΘΑΙΥ {ΠΥ 800] .{1}} πού σοπέϊημιθ ἵπ 

ἐέ5 σίαηο85." ὅ66 βόρῃ. Ρμι]οοῦ. 1292 : 

ἀλλ᾽ οὔτι χαίρων, ἢν τόδ᾽ ὀρθωθῇ βέλος. 

566 4130 [Π|Δᾶ, Ν. 3844 ; δῃα ὙΊΓΡῚ], θη. νἱ. 392 : 

«Νρὼ γρογὸ ΑἸοϊάθηῃ τὴ6 01 Ἰςοίαξαβ δα θη 
ΑσοΟΙΡ 586.᾽} 

ἀθηρηλοιγὸν -Ξ “ἃ ΘΟΠΒΌΠΊΘΙ ΟὗὁὨἨ [Π6 ΘΔΥ8 οὗὨ σοΥη." Αἢ δριἐποὺ οὗ {π6 
σἱηπονίηρ-ἴαη, τὸ πτύον. 

οἱ μὲν ἔπειτα ἀσπάσιοι, κ-τ.λ. --- ““ {πο86 Π6η νυ] ἢ ρ] Δ π658 {0]Π]]6α 81] 
{π6 δβίδ 5 η 6 οαβίομηβ οἵ ψϑα]οοῖκ.᾽ ΟὈΟμρΡαγ6 {π6 [,αἰΐπη Ἰάϊοπῃ, “ Οοη- 
ΒΌΘΒΟΘΓΘ Οπὶ ΔΙΊ α0,᾽᾽ ἀπ Αὐ]ι5 ΘΑ ῖπιι8, ἴῃ ὨΪ8 Κ ῬΘΠΘΙΟΡΘ ἴο {Π1γ5568 :᾿ 

“Ἦρι, ΡΥΘΟΟΥ αὖ ρΡγορογοῦ 1116 σθηϊγα (168, 
Απθααὶ τοπουϑὺ αὶ Ἰοοίιβ [άογὰ Ἰθοί]."ἢ 

παῦσαν ἄρ᾽ ὀρχηθμοῖο πόδας -- “ 5ιγα Εν {ΠΟΥ φεαᾶθ ἐλοὶν γεοέ ἕο 
οϑαϑβο ἴτοτα {π6 ἀδποθ." 

: 

800--270. εὐρώεντα.---- ϑοΠο] δῦ ΘΧΡ]αἰη5 ὈῪ ἤτοι πλατὺν, παρὰ τὸ εὖρος" 
ἢ σκοτεινόν. 

Καλυψῶ, ἣ δή μιν κατέρυκε. ὅὃ0 Ονἱᾶ: 

“ Ογραϊίαν οὐ ΝΥΡΠ6 που} 18. ΔΙΊΟΤΘ αν Ρ80 
Οδρία, το οίαπίθπι ἀθ π 1556 Υἱγιι 1. 

Οομλρᾶτῖο, ἴοο, Βυτοπ, “ Ομ 46 Ἡδτγο]α,᾿ οδηίο 11. 22 : 

“Βαΐ ποὺ ἴῃ βίϊθησα ρᾶ88 Οδ  υ Ρ50᾽ 8 15168, 
ΤῊ 5ἰβίθυ ᾿θηδηΐβ οἵ {Π6 τοὶ] α}]6 ἀθθρ; 
ΤΉΏΘΥΘ ΤῸΣ {116 νυ θᾶσν 51}}} ἃ Πᾶν θη 5Π11168, 
ΤΕοΘΌρΙ {π6 Ταὶν σού 685 Ἰομρ Πδίἢ οΘαβθα ἰο ἡ Ἴ66Ρ, 
Δῃᾶ ΟἿ ΕΥ̓ ΠΟΥ ΟἸΠΠ 5. ἃ {γα }]6 855 νναΐο ἢ ἴοὸ ΚΘΘΡ 
ον λέρε τὐλὸ ἀαγοα ΡΥ ον ἃ πιογίαἱ για : 
Ηδτο, ἴοο, ἰδ ὈῸΥ δββᾶν θα τ ἀγθδαζα} ᾿θὰρ 
δέου Μαΐου ἀτρδα {τομὴ Πρ ἰὸ γοπᾶθυ ἴα ; 

ΔΉ τπ5 οὗ ὈοΓἢ Ὀδγοῖς, (μ8 πγιρῃ- δ θὰ ἀοΌ]ν βἰσ μα." 
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ὅτε οἱ γλυκὺς ὕπνος, κιτιλ. Οοπιρᾶγα Μοβολιβ, [ἀγ]]5, ἰϊ. ὃ : 

ὕπνος ὅτε γλυκίων μέλιτος βλεφάροισιν ἐφίζων 
᾿ Γ, “ Ν Ἷ “ 

λυσιμελὴς πεδάᾳ μαλακῷ κατὰ φάεα δασμῷ. 

Απᾶ Ονἱά, Μεί. χί. ν. 028: 

“ ΒΟΙΏΠΘ 40}168 ΓΟΙΠΊ, Ρ]ΔΟΙ αἰ581Π16 ΟΠ 6 ἀθοΥ ΠῚ 
Ῥαχ δῃϊηγῖ, 46} συγ {αρὶ.᾽ 

ΟΟΠΡᾶγ6 ΘΠ ΚΟΒρθαγο᾽5. Κ Μδοθοί, δοῦ 11. βοθηθ ἴΪ. : 

“Τὴ ἱπποσθηῦ δίδθορ, 
5166 Ρ, {παῦ Κηϊ8 Ρ {Π6 τὰνθ]]δὰ 5]θανα οὗἉ οᾶτθ, 
ΤῊΘ ἀραύῃ οὗ βοὴ ἀν᾽ 116, ΒΟΥΘ ΙΔ θΟῸΥ ̓5. Ὀδῖῃ, 
Βαϊ οἵ πυτὺ πηϊη 8, ργθαὺ Ναξαγθ᾽ 5 Βδοομα ΘΟΌΓ[86, 
ΟἸΠΙΘΕ ΠΟΌΓΙΒΠΘΥ ἴῃ 1165 [δαϑί.᾽ 

ΒΟΟΚΊΧΤΙΥ, 

ΒύΌΜΜΑΒΥ.--- 6 500]5 οὗὨ [Π6 501] ΟΥ8 ἃγ6 οΘοπαποίθα Ὀγ Ηθτη65 (ο {Π6 
ΒΠη8668 Ὀ6]Ϊογ. [{{Π1γ5568 ΡΌ65 ἴο 566 ἢΐ5 Τα Π6Υ Τα ογίθβ ἴῃ {Π6 οοιιηίγγ, δηᾶ 
ἢπα5 Πἰπι 8]016 ἴῃ 5 φάγάθῃ, δηα αἰβοουθῦβ ὨΙΠη5616 ο τη. ΤΉΘΥ γούαγη 
ἰοροϑίμου ἴο Π18 ἸΙοάρβ, δηα {Π6 ΠΘΓῸ 18 ΥϑοορηϊΖοα Ὀγ Το] 8 πα Π6 86Γ- 
νϑηΐβ. ΤῊδ Τἰμδοθηβίδηβ, ἰδ Ὁ Επ ΡΠ 65, Π6 ΓαῦΠοΥ οὔ Απίϊηοιιβ, ἃΥΪ86 
ἀραϊηϑύ ΤΠ’ Υ5865, 0 οἶνθβ ὕπθῖὴ Ὀδί{]6, ἰπ νυ ΕΡΙΓΠ68 15. Κι θα ὈΥῪ 
Τιδοτίθ8, αἀηὰ {ῃ6 ροάάθββ Αὐῇθηθ τᾶ 68 ἃ Ἰαβίϊπρ' ἔγσαοα θαύνγαθη ὕ]γ 5865 
ἃ Πα Π15 β]θοἴϑ. 

1-100. Ἑρμῆς Κυλλήνιος. ΤῊΪ5 15 ἃ ἐγεφαθσηΐύ {{{16 οὗ Μογοανν. ΟΥὙ]]6η8 
νγὰβϑ ἃ Ἰοίυ τηουηίδϊη ἴῃ “4γοαάλα, ὉΡΟῚ {Π6 ὈοτάοΥ8 οὗ Δομαῖα, μα ννὰβ8 
Τοραγαθα 8ἃ5 ἴπ6 ὈΪΓΓΠρΡΙΔο6 οὗ {Π18 ροά, ἤβθποθ ἰδ Πδ1η6. [| [ῃ6 8816 
νΔΥ, γν6 ἤπα {πΠ6 δα]θοίϊνοβ Οὐ] θηθ8 ἀπ α ΟΥ]Θ 18 ΔΡΡ]]Θα ἴο {Π6 γα οὗ 
ΜΟΥΘΌΓΥ, ΟΥ̓́ΤοΟ Δηγ Π]ηρ 6188 ὈΘ]ομρίηρ ἴο {15 ροα (Ηογ. Ἐρ. χἱ. 9). 
ΤΉΘΥΘ νγὰβ ἃ θη} 16 οὗ ΗθΥ68 ἀΡΟη {Π16 Βα τη οὗ Π6 τηοπηΐαϊη, νυ ΒΟ ἢ 
ἴῃ ἐπ6 {ἰπη6 οἵ Ῥαυβαηΐαβ Ὠδα 9{41]16 ἰηΐο γαϊη8. ΤΏ ἸΑοΥ ἩΎΙΓΘΥ ΑΘ ν 68 
{πῃ6 πδπ16 οἵ ἴῃ86 πηομυηΐαϊη ἔγῸπὶ Οὐ] ] θη, 0ΠπΠ6 βοὴ οὗ Ἐ]αΐαβ. [{5 Ἰηο θη 
ὨΔΠ16 15 Ζῴήγία; 1ΐ5 Πεῖρῃῦ 18 δρουΐ 7,788 ἔδοῦ δῦονβ [Π6 1ϑνεὶ οὗ {Π6 568. 
ΤῊΘ τυΐπ8 οὗ {Π6 ἰθρ]6Ὲ οὗ Ηβδιηθ8 ἃϊ8. ΠΟῪ ΠῸ ἰοπρο ἔουπα οἡ ἰΐ8 
ΒΈΌΠΊΙΗΙΌ. 

ἔχε δὲ ῥάβδον, κιτιλ. ἨἩοτδοθ, Οα65, 1. 10. 17: 

“(ΤᾺ ρῥὶα8 126 {18 Δη1ΠΊ88 ΤΘΡΟΙΪ8 
Β6αῖθι5, νἱγρᾷσιιθ Ἰθ θη ΘΟΘΙΟ68 
Αὐυτοῶ τυγθαπι.᾽" 

πᾶ ΙΓ, “θη. ἵν. 242 : 

“ΤῸΠῚ νἱγρᾶτη οδρΙΐ : πᾶσ δηϊτηδ5 116 δνοσαύ ΟΥὐοο.. 
Ῥδ]]θηΐθβ, 41145 ουὉ {γ1ϑύϊα Ταγίαγα τατὑ : 
ΤΠ αἵ Βοιιηο8 δαϊτηϊζααο, οὖ Ἰαπηϊπᾶ πηοτίθ γοβίρηδῦ.᾽" 

πὰρ δ᾽ ἴσαν ᾽Ωκεανοῦ τε ῥοὰς, κατ.λ. ΟἸδαάβίομθ ΟὈΒΘΓΨΕΒ. ΟΣ. {118 Ρᾶ8- 
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βᾶρα (νο]. ἰδ], ραρα 285) : “ΤΉΘΓΘ 18 ΔΠΟΙΠΘΥ Ῥᾶββαρθ ν᾽ Β1Ο}} ΠῚ 6 οἰζεα ἴῃ 

αἰτγθοῦ οουγουογδίϊοη οὐ {π6586 νίθνγβ. ΤΠ6 501 ὉΟΥὙ8᾽ ΒΡ͵Γ[ 15. Ρᾶ5886α (1) {Π6 

βίγθαπὶ οἵ Οὐδ, δηᾶ (2) {πὸ ΤιΘοδαϊαπ ΤΟΟΚ ; ἃπα 4150 ραᾳ5864 (3) {Π6 

σαῖο5. οἵ {πὸ ὅπη, δπὰ (4) {π6 ρθορὶθ οἵἨ Ὀγϑᾶπι [απὰ. Νὸονν [Ὁ ΤΔῪ Ὀ6 

ΟὈβογνϑα ὑπαὶ ἴο ρᾶ85 ὕπ6 Τιοιιοδἀἴαη τοοὶς 18 ποῦ {Π6 νὰν ἔγοτη {8ὰ (0 
{πὸ ϑύγαϊ[5 οὐ ΑἸ θγαΙίαν : {π6. οΘουτβα νου α 116 τοὰπα ΟἰΓΠ6Γ {16 ΠΟΥ ΟΥ̓ 
Β0Ό ἢ ροϊηῦ οὐὗἩ Οδρμδ)]οηΐα. ΝοΙΠοΥ 15 1Ὁ 1Π6 ννᾶν ἴο Π6 ΒΟΒΡΠΟσΒ πᾶ 

ΒΙδοῖς ὅ6α; νυ μοῦ τηδῦ θ6 βουρῃῦ Ὁ βίθογίηρ ἤγβῦ ἰῃ ἃ βου ΠΕΥΥ ἀἶγθο- 
ἰΐοη. Βαΐ 10 ἰ5 {π6 νγὰν ἴο Οσθᾶῃ μὰ {Π6 πϑίμευ 5Π8668, {1 ἂπη σογγθοῖ 
ἴῃ ΤΥ θ6]16Γ ὑπαῦ Ἡοτποῦ ὈοἸίανοὰ {π6 τουίθ ἴο 116 ΔΙοηρ {η6 Αἀγίαίϊο, ἂπὰ 
τοιπα {μ6 που οἵ ΤΉτασθ. ΝΟΥ ἃτ 1 ἃνγᾶγ οἵ ΔΠΥ ΟὐΠΘΥ νἱθνν οὐ ὨΪ5 
σΘορτΡην οἡ ΜνΠΪΟΪ. {1118 Ῥαβ8ᾶρθ οἂῃ Ὀ6 Θχρ᾽αϊηθα. Τὴ δυϊάθποθ ψΒ]Οἢ 
ἰδ αὔονγαβ 15 αὖ ἢγϑύ βίρῃς σοποϊαβῖνα ἴῃ βαρροτί οὔ {π6 ρῥγοροβι{οη (δῦ 
Ἡοιμοε 5 τουῦΐο ἰο ὑπ6 Οοσθαπ- πο ἢ Ιὰν ἀρ {π6 Αὐἀγίατο. Βυΐῦ {676 ἃγ6 
ὕπο σγου 8, ΟἹ. Μ᾽ Π]ΟἾΝ ἃ ΒΟΓΙΡ]8 ΤΥ Ὀ6 [6]0 ἀἰγοαῦ 108 γΓϑοθρίϊοθ. ἘΕἸγϑβῦ, 
ἰ βίαπβ ἴῃ {π6 βθοοηὰ Νεκυΐα, (πΠ 6 ΟἾΪΥ σΟΠΒΙΘΥΔ 016 Ρογίίοη οὗ δἰ 6 Γ 
Ῥοθαι ὙΥ ΠΟ ἢ ΔΡΡΘΑαΥβ, ἴο πι6 αὖ Ἰθαϑῦ, ρθη ἴο {Π6 βιιβρίοἴοῃ {μαῦ 16 μὰ8 Ὀ6θὴ 
ΒΘΙΙΟΌΒΙΥ ὑδιηρογοα τ]. ϑΘοΟΠα]ν, {Π6 ογάθγ οὗ ἴΠη6 ράᾷββᾶρθ 18 Β' Πρ], 
ἃ8 ἰῦ Τὰ5 ὑΠ|18 : [Π6ΥῪ Ρᾶ5564, ΟΥἩ ΤΠ6Υ ννϑηῦ ἰονγαγαβ (Ὀδίζοσ, ρθυ 08, αἰοης- 
δ οἵ ὃ) {Π6 ο΄ δη Π6}5 οὗ Οοθαη ἀπά {πὸ Τιθιοδαϊδη τοοῖ, ἀπὰ ὑπΠ6 ραΐθβ 
οἵ {π6 δ : ΜνἘΪ]6, δοοοιἴηρ ἰο ἨοΠοΥ᾽ 5. σΘορτάρῃν, {πὸ Πιϑπσδαϊδη ΤΟΟΚ 
σου] σοπια ἢτϑύ, {πΠ6 ραΐθβ οἵ ὑπ6 ὅπη βθοοηα, ἃπὰ Οοδδη- ποι} ου]α 

6 {Π6 Ιαϑὺ οἵ {πὸ ἴῃγϑα ροϊηίβ.᾽ 
δῆμον ᾿Ονείρων. ϑομο]ϊαβὺ θχρ]αΐηβ ὈῪ τὴν νύκτα, ἐν ἣ φαίνονται οἱ 

ὄνειροι. 
ἀσφοδελὸν λειμῶνα -Ξ “{π6 ἐαο(ιὶί ταθδάον." Τῆδ ἘΠρ] 5} ποτα 15 

ἃ οοτγρίοα ἔοι οἵ {π6 ατροῖι. 
εἴδωλα καμόντων -- “ἴπ6 Ῥῇῃδηίζοιηβ οἵ ἰοβα γηὸ ἔᾶασθ Ἰδ!θουγοα,᾽) ἐ. 6. 

οὗ πο88 ΨηῸ γο8έ 2 γηι ὑποὶγ Ἰαθουγβ. [}ἢ 1 αἰῖπ, “ ἀφέαιποι᾽" (ἸΔΌΟΥθ 15 
γἰΐω). 

μοῖρ᾽ ὀλοὴ, τὴν οὔτις ἀλεύεται. Οομηρᾶτα Ηετοά. ᾿. 9] : τὴν πεπρω- 
μένην μοίρην ἀδύνατά ἐστιν ἀποφυγέειν καὶ θεῷ " ἃ Π)οΙΠΟΒίΠΘη68 : πᾶσι 
μὲν γὰρ ἀνθρώποις τέλος τοῦ βίου θάνατος, κἂν ἐν οἰκτίστῳ τις αὑτὸν 
καθείρξας τηρῇ. ΜιΓΡῚ (ἀφοτρ. 11, 491) Πᾶ5 “ἑμποωογαδιο ζαύαμη ; ἃηα ἴῃ 
ἄνι. νἱϊϊ. 884 : ““ἐποίιμοξαφίϊο αὔτη." ΘΠ ΘΒρθᾶγα Πᾶ5: 

“ὙΠΟ οδη ΘΟΠΕΙῸ] Ἶβ ἀοδέϊην 7 (ΟἸ6]1ο.) 

Απὰ δραὶῃ : 

“ΤΉΘΓΘ 18 ἃ αἰνιηἰίν ὑμαΐ δλαρο8 Ομ" ρι}ο865, 
Ἐουρἢ-Πθνν {Ππθῖὰ ἃ8 να Μ1}}.᾿ 

τιμῆς ... ἧσπερ ἄνασσες. ΟὈΞΕΓγΘ ΠΕΙῸ {116 αἰἰτδοίίοι οὗ ἐπ6 φϑηϊεϊνθ 
0886. 866 76], 822, ο})}8. 4. 

κεῖσο μέγας μεγαλωστὶ. Οοιηρατῖο Ὑ γρΙ], Κη. χ. 842: 

“ 7Τηρσοπέθηι, αἴαας ἐμπφοπέδ σαϊπθτα νἱοί απ." 

ὄλβιε Πηλέος υἱὲ. ΟὈν οι. ἰτηϊϊαιοὰ Ὀν ὙΊγρΙὶ, ἱ, 94 : 

“Ὁ τογαῖθ ΄αδίογαιια Ὀραδίϊ, 
Θαοῖβ δηΐα οτὰ ραίταπι, ΤΊ οἾδο, δι τηςθηΐθιι δ] εἰβ 
Οοπζϊρὶῦ ορρδϑίθσθ." 
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ἔσχοντο φόβου -- “«ἼΤ6Υ6 γοβ γα η6α {ΓΟΠῚ ΓδᾶΓ." 
μοῦσαι δ᾽ ἔννεα, κιτ.λ. -- “ἃπα πἴηθ Μαβ65, ἴῃ 811, Κορύ βἰπρίηρ ἀἶγρεβ, ΔΏΒΥΨΘΥ Πρ’ 680} ΟΥΠΘΙ ἴῃ βυνθοῦ αἰξθγαποθ." ᾿ 
ἐῤῥώσαντο. Ἐξ υβια  λιι5 ἜΧρΙαἰηβ. Ὁ. τεύχεοι ῥώσασθαι, ἤτοι ἐῤῥωμένως 

κινηθῆναι. 
Ἶ 

ἠῶθεν δή τοι λέγομεν, κ-τ.λ. --- ““δηᾶ ααϊΐα αὖ Θαυ]Υ ἀαννὴ τγ6 ρα θυ {Π6 
τλῖέο Ὀοη 68." 866 οῃ, Π14, Ψ, 238, 

ἀμφιφορῆα -- Τ,αἰϊη αγρῆογα, “ΓΉ,᾽" ΟΥ̓ κ,7ΑΥ,᾿ ψ Β]Οἢ οου]ὰ θ6 δογῆιθ ΟἹ) ἔτυο 5168 (ἀμφὶ -ς---φέρομαι), ὈΥῪ 1(58 ὕνγο δαγ8, οὐ παπμάϊοξ. ; μίγδα δὲ, Πατρόκλοιο. ΤῊΪΒ 15 ἃ ΥΘΓῪ ὈΘΔ. Ὁ] ἀπ ἑθηθν ἐοιοῆι 97 ἐλο »οθέ, ἴο οἷν ἃ γοίοιυολὲρ πὰ σογεραηοη δὴ» ἴο {Π6 νθΥῪ 8565 οὐ ὕποβα ψὴῸ Πδὰ θθθὴ {Π6 πιοβύ ἀδνοίθα ἂπᾶ αῇδοιίοηδίβ ἐγίθπβ τὸ ΘΔ οἢ ΟΥΠΘΓ, 
ΜΉΘ ὕΠ058 85:68 ρ]οννβα τὴ {πὸ ΠΠ6 οὐὨ Πογοίβιη δηὰ ΟὨϊναϊγυ. ον 
γα 11} ν ἀο6 85 {Π15 ΟΠ τη ἴῃ τ ἢ {π6 ΠΟΙ 5 γγΟΓ8 ἴη Πα, Ψ. 238, 248 : 

αὐτὰρ ἔπειτα 
ὀστέα Πατρόκλοιο Μενοιτιαδάο λέγωμεν, 

" εἷ χ 5 ΄, ͵ Υ. -“ καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσέῃ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ 
θείομεν, εἰσόκεν αὐτὸς ἐγὼν ἀΐδε κεύθωμαι. 

ΟὈΟΠΊΡΑΓΕ 8150 {Π8 Ἰατηδηΐ οὗ Ἡανίἃ (2 ϑδιμμεὶ, ἱ, 23): “Απά ἴῃ ὑποὶγ ἀθαίῃ 
ἔλθῃ τὐθγ6 ποΐ αἱυϊαοα ,» ἃπὰ Βα, 1. 17: “ὝΠδτα ποὺ αἰεβί, ψ1}}}1 ἀϊε, 
ἃ πα {67 «ὐἱϊ! ὅ6 διιγὶοα; ὑπ Τιογὰ ἄο 80 ἔο τη8 δηᾶ τπογα 8150, 1{ δυρῃΐ 
θαΐ ἀθδίῃ ρατύ ῃ66 δηᾷ τὴη8 : δηὰ ὙΠΓΡΊ], Ζη, 11. : 

“Ὅπ 581}8 ΔΙῚ θΟΌ 18 ογαΐ, σΟΙΏΤΠ η6 ΡΘΥΤΟΙ τη." 

μετὰ Πάτροκλόν γε, κιτ.Δ. τε “Ὧγ, Ὀὰπξ ἰδ τγᾶβ αἴξ ἐῃδ ἀραΐῃ οἵ 
Ῥαϊγοοϊαβ.᾽ 

μέγαν καὶ ἀμύμονα τύμβον -- “ἃ γαϑὲ Δη4 ΠοΟΠΟΌΓΔΌ]6 τηοαηᾷ." ΤῊ 
γγὰ5 δῦ {Π6 ῬΓΟΙΠΟὨΟΥΥ οὗ Ξ᾽ρἝοῦτη. 

ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ. 8466 οῃ, ΠΑ, Η. 8θ. 
ὥς κεν τηλεφανής, κιτ.λ. το “80 ἐπαδξ 1ἰ ἱρὴν 06 866 δία ὈΥ ὑπο86 

ΤΏΘη οὐ ὁ, ἔδ6 ἄθο} 568." 
ὡς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν, κιτ.λ. τε ““ ἔΠ6γ6, πα 664, ἔποιι ἀἰάϑῇ πού 1058 ἐῃν 

ΒΊΟΥ δύθὴ ἴῃ ἀθδίῃ.᾽" 
ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσα -- “ Δ[[6Υ {παΐ 1 δᾶ τσομηα τ ὅπ|6 νναγ.᾽" 
οὐλομένης ἀλόχοιο -- ““{η6 αδαπαοηφοα ρατίποι οἵ ΙΩΥ Ὀ6α." 1,Αἱ. ““367- 

εἴϊένι5,᾽ ἴῃ 1ΐ5 αἀ)οοέίσαϊ 5656. 
100--200. κρινάμενος λέξαιτο -- ““οἤοδδη οὐ ἀπᾶ Βα ογοα ἰοροίμογ.» 
βοῦς περιταμνομένους -- “’ ουαἰϊηρ; ΟΥ̓ ἔτοπὶ δΔιηοηρσϑύ γοὰ {η6 ΟΧΘΗ.᾽ἢ 

Εοτοα οὗ {Π6 γοεΐααϊο. 
μηνὶ δ᾽ ἄρ᾽ οὔλῳ -- ““φαϊΐξα ΤῸΥ ἃ τὐσλοῖο τηοη τ. 
σπουδῇ παρπεπιθόντες -- “« Μ] ἢ ΙΒ Ο]ν Πανίπρ; ῬγῸΠ ΟΥ̓ΟΓ ἴο ΟἿΓ 5146 

ὈΥ Ῥεγϑυιδβίοη." Οοιηρᾶγθ {Π6 [ὐΐπ “ φὩρτὸ, 
ἡμῖν φραζομένη -- “ τηραϊξαίίηρ; αφαϊηϑέ τι." ΤΠδ ἀαίϊνο οὗ δανδηΐαρο, 

ΟΥ̓́Τ ΠΕΓ οὗ ἀϊδαάναπέαγο. 
στησαμένη μέγαν ἱστὸν -- “Ἠδνΐπρ; ε΄ ἊΡ [ῸΓ ΠΕΙΒ6]Γ ἃ τη ρ  ν Ἰοοπλ ἴῃ 

Π6Υ Π4|]5.᾽ἢ ᾿ 
εὖθ᾽ ἡ φᾶρος ἔδειξεν, κιτιλ. ΟἸΒβοΥγα Πού {Π6 ἀϑυηαοίοῃ, οἷο. 866 

6118 ατθοὶς ατδιη. 792. 8. 
πτωχῷ λευγαλέῳ, κ-τ.λ. τε “ ΥΘΥῪ ΠΠΚ6 ἃ ΒΟΙΤῪ ΟΥΟΌΟὨ Ηρ, ὈΘσΡΆΓ, ἃπα ὃπ 

ΟἹ τη8}, Ἰδδῃϊηρ ὨΪΠΊ8617 ἀροη 8 βίδῆ;,» : 
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ἄλοχον... ἄνωγε. “ Ηδεγε,᾽ 8βᾶγ8 Ειϑέδί Ηἶτ8, “ΑἸΩΡΒΙ 640. μίαν α {ἰἐἐ16 

7αϊοο (ὑποψεύδεται) ἱπ ιἷ8 δοσοιηΐ, ἴον ὕ]γ5565. τηᾶὰθ ΤοϊοηιασΊληιδ ΥΔΠ6Γ 

ὑπᾶπ Ροηοίορο Ἰιῖβ ἀρθηΐ ἴῃ οαγγυϊηρ οὐ ᾿Ϊ8. ΡΙΔη.᾿ 

καὶ νῦν σώματ᾽ ἀκήδεα κεῖται -- “ ἃ ΘνΘ ΠΟΥ ΟἿΥ ἰδασ Ὀοα 168 116 

αἰνπουΐ χιηογοαὶ υἱϊοϑ. Οβοῦνα ὑπὰῦ ΗΌΠΊΘΥ ΠΠΔΚ68 δέμας -- “16 

ἐϊοΐηψ Ὀοᾶγ," (π6 διέ ϊησ, ΟΥ̓ ΛΑ γπδο]6 οὐ 1ῃ6 800] (δέμω) ; θυΐ σῶμα, 

{π6 δφαγοαϑο, {ἰ6 ἀοαὰ ϑοάψ, τοῖα νι ἴοι 0Π6 800] μα8 ἀδραγίεα, 

ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων -- οἷον γὰρ γέρας, κ-τ.λ. Ξ- “ 80 ἢ 15. 1}6 

Βοπουτ βθοννη ἰο {6 4644." ΤΠ ροϑηϊενα 18 κατα οὐγοοίἶυο. 

ἀνδρὸς κουριδίου -- “ {πὸ πυβθαπα οὗ ΠΟΙ νου ἢ. 

τῷ οἱ κλέος οὔ ποτ᾽ ὀλεῖται, κιτ.λ. ΞΞ κ΄ ΜΥΒΘΓΘΙΌΓΘ ΠΕΥΘΓ 814}} {Π6 5ίουυ 
οὗ ΠΟΙ βοοάπ688 ΡΘγ8}.. ΟνἱἹά [ιᾶ8: 

“«« (ΔΥηΐηθ πὲ νἰναχ υἱγίαϑ, ΘΧΡΟΥΒ6 116 ΒΘΡΌ]ΟΥΙ.᾽ἢ 

ΤΗδοοΥϊίι5, [4γ]]. χυὶὶ, 6: 

ῥέξαντες καλὰ ἔργα, σοφῶν ἐκύρησαν ἀοιδῶν, 

200-300. ἐν τῷ σιτέσκοντο, κ-τ.λ. τε “ δηα ἴῃ ὑπαΐ {Π6 56 γγ116 αἰζθηδηΐβ 

μιϑοα ἐο οαἱ δια τοβί δηὰ 5166}.᾽ 
πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἐόντα -- “ Ὀεϊηρ; ἴαι ΤΟμον αὶ ἔγοτη ΐπὶ ΤῸΥ ἃ ἰοη0 

ἐΐγιο.᾽ “Ἰσοιιδαίυο οΥ᾽ ἀμγα οη. 
ὄρχατον -- “ ογοπαγα," ἴτοπι ογολαΐέ (ο]4 [ΌΓΠ1), ἔγουη {Π|6 αὐβακ. 
λιστρεύοντα φυτόν, κ-.τ.ἈΔ. -Ξ “ αἰρσρίηρ ἀγουπα ἃ ρμ]δηΐ, ἃπα οἸο 6 ἴῃ 

ἃ αἰτίν οοδί." ΟἿσοσο οὔβεσνθβ (Π)6 ϑϑηθοίαίθ), “ Αὐ Ηοιηθταβ, 4] τη} }15, 
αὐ ταὶϊῃὶ νἱἀθίαγ, δηΐθ 56} 18. ἔαἰϊξ, Τιδουίθη Ἰαπἰθηΐθιη ἀθβϑι ἀθυϊαμη, φαοὰ 
σαρίοθαΐ 6 Π]ϊο, οο]θπέθιη ἄρτιμῃ, οὖ διιπὶ βίογοογδηΐθιη δοῖς.᾿ ΗΠ γΘ ΟἸθθτο 
ἢὰ5 δου θηῦν τηϊβίύα θη ΗΟΤΊΘΥ, ΟΥ̓ 6186 ἢδα ἃ αἰβδγθηῦ ἐδ. 

χειρίδας τ᾽ ἐπὶ χερσὶ, κιτ.λ. Ξε “ 8η4 ρΊογε8. ροη ἢΐβ ᾿ιδηα8, [0 σιιδτγα 
ἀραϊηϑὺ {Π6 ὉΠΟΥΠ5.᾽ἢ 

πένθος ἀέζων -- ““ ΟΠΟΥ ΒΡ; ΗΪ8. σγίοῦ 70} ἐλθ αραᾶ,᾽᾽ ἃ5. 6 βυρροβϑᾶ 
ΗΪ5 5οιῖ {Π ᾿ν} 5568 ποὺὺῦ ἀθα. Οομηρᾶγα {Π6 ΟἹ τηδῃ (“56 η6Χ᾽᾽}) ἴῃ Τ ΥΘηΟΘ 5 
Ῥίαν οἵ {πὸ “ Ηθδαυζοπεϊπι ΓΘ ΠΟ 8,᾽ ἡ η0 4065 {Π6 δοἰγϑαηιθ τὨϊηρ,, 

ὑπὸ βλωθρὴν ὄγχνην τ “ὉΠΑΘΓ {86 [8}}] ρθαγ-ἰγθθ.᾽" 
περιφῦναι ἑὸν πατέρα -- “ ἴο ΟἸΐπρ' ἀγοιμπα 1118 Τα Π6Υ.᾽ 
ἀμφιπολεύειν ὄρχατον - “ [ῸΓ γιαπαρίηρ ἃ σατάθῃ.᾽" 
ἢ γὰρ δίκη ἐστὶ γερόντων -α “ΤῸΓ ὑπαὺ 15 {Π6 ἐαιρζμεῖ ουβίοιῃ οὗ οἱὰ 

τ 6}.᾽ 
300--400. ἐξ ᾿Αλύβαντος. ΑἸΥθΔ5. γγὰ8 ἃ οἰΐν ἴῃ Μείδροπέιμῃ, ἴῃ [Δ], 

οδΙ]οα ΑἸΥΌ6 ἴῃ ἀπ Οδίδ]οριι. 
Σικανίης. ΤΊ.6 ϑομο]αϑὲ ΟΌΒΟΥΨνΘΒ : Σικελίας, ᾧκησαν γὰρ αὐτὴν Ἴβηρες, 

ἐλθόντες ἀπὸ Σίκανοῦ ποταμοῦ. 
τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη, κ-τ.λ. -Ξ " δηα Ὠἷπι {Πι6 ἀατκ οἰἱοια οὗ τῦοθ πταρροα.᾽" 

Οοτμραγο ϑοοὺ 5. Τδὰγν οἵ ἴΠ6 [μΚ8 :᾿ 

“ΤῊ σγίρῦ ὑΠαὺ οἰοιια8 τὴν Ἰοΐέν ὈὉτον." 

ἀλλ᾽ ἴσχεο κλαυθμοῖο. Ἡδτο ἴσχεο τηιιϑύ Ὀ6 βοδῃηθα 88 ἃ ἔπγ0-5}}18 016 
νι οτα, 

σῆμα ἀριφραδὲς - “ ΒΟΙῚΘ 5101) ΘΆΞΥ ἰο τϑοορηἶΖθ.᾽" [Ὁ 5. ΓΘιμΑΥ ΚΑὈ]6 
ἀπαὺ δοίλ ᾿ὶδ αι μον 1ιδογίθβ, ἀπ ἢἷβ τυ Ῥθπθ]ορο, ἀὸ ποῖ γεϑοοσηῖξο 
ὉΠ] γ 5565 α "γδέ, ὑποὰρὶι 8 ἄορ; γι αἰὰ ; {18 15. 8}} φαϊίθ ἔσθ ἴο πᾶτυγο, 

Ι 
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Δη4 ΠΔ8 θ66ὴ νϑυϊῇθα ΟἿ. ΠΟΥ {πη 016 οσοαβίοη. Τμ6 ,αιοΐ ὑπαῦ Ῥαγθη δ 
ΠΊΔΥ ἢοΐ Ὀ6 8016 ἴο ΤΘοορΐΖ6 ὉΠ 611 ΟὨ]] ἀγθ ἢ δὐΓοΥ Ἰοηρ ΔΡΒΘ 66. ἃπα πιο ἢ 
ΒΥ] Ωρ 186. δα ηὐ θα Ὦγ ΘΙ βροᾶγα δηα 511 ΝΥ Ἰοὺ Βοοί, ἃ5. γγ6}} ἃ8 
ὈΥ οὔμου ροθίβ. [ἡ " Κίηρ Ζοἢπ,᾽ δοὺ 11|., ΟΟμβύδμοθ 8808 : 

“Αμπᾶ, {0 ΠῚ Οδγάϊηδ), 1 Πᾶνα Πδαγα νοι 88, 

ΤΊ|αῦ νγ6 8}18}} 866 ἃπἃ Κῆονν ΟἿ {γ]6 48 ἴῃ Ὠρᾶνθη :ς 
1 τμαῦ Ὀ6 ἔτιι6, 1 518}} 8588 πὶν ΠΟΥ ἁρδίη. 

Βυΐῦ ΠΟΥ ὙὙ11] ΟΔΠ ΚΘ ΒΟΥΤΟῪ δδί τὴν θυ, 
Απα οἴᾶβα ὕπ6 πδύϊγα Ὀδδιιῦν {τΓῸ πὶ 18 ΟΠ 66 ΚΒ ; 
Απα 6 ψ1}]} ΙοΟΚΚ ἃ8 μο]]ονν ἃ8 ἃ σοϑύ, 
Α5 αἴτη ἅμα τη θᾶργ ἃ8 δὴ δριιθ᾽8 ἢΐ, 
Απα 580 ἢ6᾽}] ἰδ ; δπά, σι βίηρ᾽ 580 ἃρ]η, 
ὙΥΏΘη 1 5118}} πιθοῦ ἢϊτὰ ἢ Π6 οουχύ οὗ Ὠθᾶγθη, 
1 8μαϊϊ ποέ ποι ἠΐηι.᾽" 

Αραΐη, δοοίί, ἴῃ “ Μαγπλίοη,᾽ οδηῖο 1. βίδηζα 28 : 

“ῬΟΟΥ͂ τοίοῃ ! ἐλ φιοΐδον ἐλαΐ δῖηι δαγο, 
ΤΡ ςμ6 μαά ϑφϑοη ἵν ργοθϑοηοο ἐβογ0, 
Τ1ῃ ΠΪ5 τύδη ἴδοο δηα βιη- ΓΘ α ΠΔΙΣ 

δὴ μαὰ ποέ ζηοιση ἀδ7 οἠτία. 

ῬδηροΥ, Ἰοηρ᾽ {γᾶ ν6], νυδηΐῦ, ΟΥ̓ ὙΟΘ, 
ϑοοη, οἤαησο ἐδ γζόγηι ἐπαΐέ δοδέ τῦὸ ἄπουν." 

διατρύγιος δὲ ἕκαστος. 866 οη, Πίδ(, Σ. ὅ6θ. 
ἀποψύχοντα -- “ἰαϊηύϊηρ.᾽ 
ἢ ῥα ἔτ᾽ ἐστὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν ἤοΟλυμπον. 80 ΕἸ ΠΡ. ΒΌρρ. 791: 

νῦν τήνδ᾽ ἄελπτον ἡμέραν ἰδοῦσ᾽ ἐγὼ 
θέους νομίζω, καὶ δοκῶ τὰς συμφορὰς 
ἔχειν ἔλασσον, τῶνδε τισάντων δίκην. 

50 [ἡγν, θοΟΚ ἢ]. : ΚῬΙῸ 86 αυΐδαθα 71)2605 ἑαπαθηι 6886, οἦ ποθ ᾿δρίϊψογο 
ιμηιαηα, ἰγθυηπηὐ." Ιμποδῃ (1η ῬΏΔΓΒ4]1α, Ὠοοὶς Υἱὶ. 445) : 

“«δ'ιαηῦ ΠΟΡΪ5. ΠᾺ}1ὰ ρτοΐθοΐο, 
Νυτηΐηᾶ : Οὐ Οδ660 ΓΑΡ᾿ ΔΗ ῸΥ 866 ]ἃ Οδϑιὶ ; 
Μ ΘΕ ΔῸΓ ΥΘρη ΙΓ Φονθιη.᾽ 

ΑΕΟΥ {Π6 88π16 βϑηξιμηθηῦ ἃ8 Ηοιηδι, υθθη Οὐδ μου η6, η ΚΠ ΘΒΡΘΔΙΕ, 
ΗδητΥ ΥΠ11,, δοῦ 111. Β66η6 2: 

“ Προανθοη, 8 αὔουο αἷϊ ψοΐ : ἐλεγο 88 α ὥμαᾶρο 
ΤΠαῦ πο Κίηρ οδη σοΥαρύ.᾽ἢ 

αἱ γὰρ ... ἐφεστάμεναι. ΟΌΒοΙγΘ ΠΕΙΘ {πΠ6 ἰπβηϊξίνα τηοο. 866 768 
Οὐκ αὐδιητηδῦ, 671, 6. 

400--515. οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε -Ξ “ πιαγεϑύ ἰῃοιι Ὀ6 5δΐα δπα βουπᾶ, 
Δα ΤΩΔΥ͂ ΠλΠΟὮ 100 Ὀ6 ψἱ ἢ {Π66.᾽ ΤῊΘ ρΥδηη Δ γ]8 8 οοπηθοῦ οὐλέω ΜΊΓΗ 
[Π6 δα]δοῦγε οὖλος -Ξ- ὅλος -Ξ ““ «υποίο, δηὐγα ;᾽ Ταῦ, ““Ἰηΐορουῦ ;" ΒΆΧΟΠ, 
“λαῖο," Ὠδησδ ᾿θαίϊέδ. 

δίφρου --Ξ “ἃ 8θαὖῦ (οΥ {νγ0).᾽ 
παιδὸς γὰρ οἱ ἄλαστον, κιτ.λ. ΞΞ “ΤῸΓ πον σοί πηρ οτἱοῦ ου Ὠ15. 8018 
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ἀθδίῃ Ἰὰν βθὐ 16 ἰπ ἢΪ8 801}. ΟΡ βοῦν {Π6 οὔ)οοίίυο σουηϊεϊνο, ΘΧΡΥΘβϑἰπρ' 
18:6 οὐ͵οοέ ἐοιναγ 5 νΜΠΪΟῊ {Π6 [66] ρς 18. Θχογοϊβαα, 

᾿Αχαιοῖς το “ ἴο {πη6 ατδοίΐδη ποζίθα," δος, ἴο ΟἸδαβέοῃδ. 
κατηφέες ἐσσόμεθ᾽ αἰεὶ -- “νγο 5181] 0)8 ὉΓ Θνδὺ ἰοοζοα ἀοιση προη.᾽" 
μή φθέωσι περαιωθέντες -- “ Ἰεϑύ {Π6Υ 0)6 ὈΘΙΌΓΕ Δ Πα τΡ ἢ τι ἴῃ ογοββίηρ; 

ΟΥΘΙ. ἦν 
θῦνε κατὰ μέγαρον -- ““ ἄτογα ἐπθιὴ ἰπ ΘΟΠ ΒΟ ὩΡ ἃηα ἄονγη {πὸ 

τηδη 81 0η.᾽ 
ὑμετέρους παῖδας καταπαυέμεν, κιτ.λ. -Ξ ““ἴο ἰηϑῖδὲ {πᾶΐ γοιν ΟὨΠ]ΠΓΘὴ 

ΒΒΟΙ]ἃ οθᾶ86 ἔγοπὶ {6 δοίβ οἵ [0]1ν. ΟἾΒβογνθ {ῃ6 ἴογοα οὗ κατὰ ἴῃ 
ΘΟΙΠΡΟΒΙΓΠΙΟη Π6ΥΘ. 

κακὸν ἐπίσπαστον -- “΄ ἃ ΘΔ]ΑΤΗΪ ἐγ οὗὨ ὨΪ5. Οὐ ἀγαννίηρ Οη. 
ταμόντες, ὃ μὲν. ΟΒΘΓγΘ {Π6 Δηδοο]οαἑμοπ μθγθ. ὙἹΓΡῚ Πᾶ5 “ ξυ5- 

αι γογὶΐ." Θ 88}, “ δήγίψϑ ἃ ἴγιοα :᾿ 10 Πδᾶ [8 οτἱρίη ἴῃ ἐῃ6 βέγί χης 
ΟΥ̓ΤΠ6 νἱοὐ! 5 5] αἰ η 0 50]  ηἷΖθ {Π6 Ιθᾶριιθ. ὅ66 οἡ [Πἰδ, 11]. 211. 

ὅ μὲν βασιλευέτω αἰεὶ. Οοτηρᾶτα {π6 Ἐδβίογη βα]αΐθβ, “Ὁ Κιηρ,, Π1γ6 ἴῸΥ 
ΘΥΟΥ ἡ “Ὁ Κίηρ, Γαὶρη ΤῸΣ ΘΥΟΥ.) 

ἔκλησιν θέωμεν. Οἴσοτο, ῬΆ]]. 1. : “ΟἸμΠΘΙὴ ΤηθΙΠΟΥϊᾶτα αἰΒοοσαἸ ΔΓ ΤΩ 
ΟὈ] νοη 6 ΒΘ ρου πὰ ἀθ]οπάατη οϑηϑι].᾽" 

δὴ ἐγγὺς τα “ΓΘ φιΐέο ὨΘΔΥ.᾽ 
ἐς τεύὐχε᾽ ἔδυνον -- “μού ᾿ηΐο ἐΠοὶγ ΠΔΥΠ658.7 
καὶ πολιοί περ ἐόντες -- ““Θγ6η ὑποιρἢ (ΠῸῪ Ὀ6 ὙΘΙΥῪ ΠΟΔΙῪ (ἢ οἹά- 

80:6). ὙἹΓρΡῚ, Ξη. ἰχ. 610: 

“Νρο ἰδαγάδ βϑηθοίιιβ 
ΤΠ 6θΠ αὐ νῖγθβ δηϊ πη, πη αΐαιιθ υ]βόγθιη, 
(αηϊξίοηι χαϊοά ργθτηϊτηι8. 

Απᾶ [πιοᾶπ, ῬΠΔΥβα]ΐα, ἱν, 798 : 

“ Ἑογίο8 σίγέαξα οοδοίδ. 

μήτι καταισχύνειν πατέρων γένος. Οομηρᾶτα ΤῊυογ 65, θΟΟΚ ἱν. ΟΔΡ. 
114 : τούς τε νεωτέρους, πατέρων τῶν τότε ἀγαθῶν, γενομένων παίδας, πει- 
ρᾶσθαι χρὴ μὴ αἰσχύναι τὰς προσηκούσας ἀρέτας. Δ ΚΟΒρθᾶτο, Ηρα Υ͂. 
δοῦ 11]. : 

“ἱδλοηοιι" ποέ μοι" ᾿ιοΐ ἤογ8 : πονν δἰἐοβί, 
Τηδῦ ἐμοβ6, συ ΠΟπὴ γοιι οΔ]]6α ξαί μου, αἰα Ὀδροί γοι.᾽ 

Λμπᾶ ἃ Πἰ{{16 Ὀοΐοτο : 

“ὙΥΒΟ86 Ὀ]οοά ἰβ γέ (ἴογ ἔθίοῃ θα) ἔγοιη ζαέλον οἵ τσαν-Ργοοῇ, 
Ῥαέλογϑ, ὑπαΐ, ΠΚ6 50 δὴν ΑἸοχδηᾶουβ, 
Ηδγο, ἴῃ ἔΠ|656 Ῥατίβ, ἔγοπι τποσπ {1} ον ουρ ει," 

δὴ πάντας -- ““ 8}1, υυϊτπουΐ ὀχοθρίϊοη." 1,αΐ. “ ουποίοβ."» 
ψολόεντα -- καυστικὸν, Δοσογαϊπρ ἰο Βομο]ἰαβί. 
κεχολούσεται -- “" (1651) ἢ Τηὰν ΤῸΓ ἃ Ἰοπρ ἐἰπηθ οοπέϊπιι Ηἰβ πεγαί ἢ." 

ΟΡ βοῦν {Π6 τηοοα (ϑιὈ) αποῖϊν6) ἀπα ἐπ ἔοτοθ οὗ ἐπ ἔθηβθ. 
ὁμοιΐου πολέμοιο. 866 Οἀγ88, [1]. 230. 
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Οοϊοετϊᾶρσε (ς αγθοὶκ ΟἸαββῖοαὶ Ῥοθίβ᾽) ἀϊν! 68 186 Πγιμη8 ἰηΐο ὕνγο Ο1485868 : 

(1) Βδρυϊαγ ΡΟΘπ8. ΘΟηβἰβιπρ οἵ ἃ Ρτοϊοριθ, ἃπ δρριορτίδίο Ἰερεπά οὐ 

[Δ 016, δῃᾷ δὴ δρίϊοραθ, οὐ Θομο υβίοη, οὐὁἨἁ νν 10 ἢ} οἸ885. ἃ16 ἰῃ68 Ἡνηηηβ ἴο 

ΔΡο]]ο, Ηθυπηθβ, ὕϑηα8, δα Οογαβ ; (2) πιϑῦα ργϑὶ 4688, ΟΥ̓ 5ποτύ ργθραγᾶ- 

τοῖν Δ άγοββοθ ἴο, ΟΥ̓ ΘΌΪ]ΟΡῚΘ8 οἵ, ἐπ6 ἀἰνίηἰγ δὖ σοβθ ἰθϑίϊνα! {Π8 

τμᾶρβοᾶθ νγὰϑ ργεβθηΐ, ἃηΠ4 νγὰϑ ΔΡου (0 τϑοϊΐθ βοῖηβ ροδθῃὶ οὗ ργθδίθυ 

ἸΙδηρίῃ. ΑἹ] [6 τοϑὺ οὗ ὑπθ Ηοπιθυῖο ΗΥΠΊἢ8 86 θῺ ἰο Ὀ6 οὗ {πὸ ἰαΐτοῦ 

οἶα88. (866 Αρρεπάϊχ ἴο ὅπ Ηνηηη8.) 

᾿Οο]ειίάρα 4150 οὔβθγψεβ, ὑπᾶῦ ὑμγουρποῦΐ (μ18 Ηγιαη ποῦ μοῦ ΑΡΟΙ]Ο ΠΟΥ͂ 

Τλὶδμδ ἃγ86 ἰπ ΔΠΥ͂ ΜΑΥ͂ οοπηροίεα ἴῃ αἐέγίδιιέθ8 ΟΥ̓ “ιμιοίϊοης νυῖτῃ {1Π|6 ὅπῃ 

οὐὁ Μοοη. [π 186 Ηγππ ἰο {π8 ὅὰη (ν. 1, 3) Β6 18 8814 ἴ0 Ὀ6 {π6 80} οὗ 

Ευτγνρπᾶθββα πα Ηνρθυίοη. 8668 ἅ]80 τη6 Ηγη το {πΠ6 Μοοῃ, δπᾶ Ἡγιηη 

το ἢργπιθβ (νυ. 99, 100), ψεγ ὕπ6 Μοοῃ 15 οαἸ]οὰ τπ6 ἀδυρῃύογ οἱ 

ῬΆ1|188. 
1-100. ὅν τε θεοὶ. .-- τρομένοσιν -- “αὖ ΜΏΟπὶ {Π6 Ροδ ἃτ6 τὐοπέ ἴο 

ἐγοηιδ ο.᾽" 
᾿Απόλλωνος ἑκάτοιο --Ξ “ἈΡΟ]]ο, {Π6 ξαγ-αὐογέον,," ποῦ “86 αγ-ἀατίϊηρ,᾽ 

88. 5.8}}ν ἰηξεγργείθα. [10 τνγᾶϑ {πὸ ᾿αύθυ Ῥοθίβ οπῖψ ὑμαῦ τηδάθ ΑΡΟΠΪΟ 

Ἰἀδητῖοαὶ ιτἢ Ηδ]ϊοβ, {π6 ϑι.- Οοα, συμ ο8586 αὐΥοὺῦδ ΜΜΘΥΘ Πϊ5 γαγ8. ΜάᾶΙοΥ 

οομβἰἄθγβ ΑΡΟΙΟ ἃ ριγοῖμ 8ρὶγίξιαὶ φοά, ΔΌοΥΘ 811 ὑπ6 ΟἸγτρίδη ἀθίΌ168, 

πα δββογίβ ὑπαὶ ἰ8 γουβῃὶρ μα πιοῦα ἱπῆμπθηοε ἴῃ [6 τΓοτιηδίϊοη οἵ ασθοκ 

ΘΠμαγδοίου ὑπαὴ ἐμαὶ οὗἩἨ ἅπὺ οἴ μεν ἀεἰΐν. (4116 ᾿Απόλλων (δοο. ἴο Δ 80}. 

Ἀνρ. 1081) ἔγοιῃ ἀπόλλυμι, ἃ8 ὮΘ ὙΥΔ5 ἐῆο Ποεέγοψον οἵ ἐὴθ ιυἱοκοά. ὙὨυ5 

τοσαγάϊηρ ὕΠ6 ΡΟΥΘ Οὗ αυογίϊηφ ουἱΐ ἃ5 088 οΥἹΡΊΠ4] ἔδαῦαγο ἴῃ Π18 ομαγδο- 

τοΥ, ἰδ τὴᾶν Ὀ6 ἃπούμο. ἔογπι οὗ ᾿Απέλλων (ἔγοπι ἐπθ τοοῦ “Ρ6}10᾽), δηα 80 

ΒΥ ΠΟησΠΟυ8 ΜΠ ἀλεξίκακος, ἈΑρεβίαβ, σώτηρ, ἃῃᾷ ἀπότροπος. Ἠδθ 18 8150 

οἰ] ]οα Ὀγ ὕμ6 {{16 ΗἩθοδίαϑ (ἑκάτοΞ), Ἰιυϑύ ἃ8 8. 5: βύευ Αὐὐθιΐβ 15. {68 

Ἡδεοαΐο, ἃ5 8.6 αὐογέδ αἰδοαβο8 ὈΥ͂ ΤΩ 88 οὗ ποῦ Κπον]θᾶρα οὗ ηιϑαϊοϊπαί 

ΡΙδηΐβ. 
πότνια Λητὼ -- “188 ιδθοηὶν 1δίοπδ᾽ (ΞΞ Αὐτὶς δέσποινα). 

μάκαιρα -Ξ “ ξιιμγοηιοῖψ Ὀ]οββοα,᾽ 1,0. “ οαίι5,᾽ ΔρρΡ] 1040 ]6 ΘΘΠΘΓΔΠΥ 

το 186 φοαβ, ἀπ ἴο πιογέαϊ8 νυ δο58οα τι ὑπ6 2185 οἵ Ὠθᾶυθῃ. 

ἰοχέαιραν -- (1) “Ῥουχίπρ; ΕΟ ΔΥΓΟΥΥΒ » οΥ (2) ““ ΘΧΌ Πρ’ 1π ΔΥΓΟΥ͂Β ν᾽" 

οΥ (3) ““οοπίοππα!ηρ; Ροϊβοηβ᾽᾽ (αἸ]άϊηρ [0 ΠΟΥ τηθαϊοῖ μη] Ῥουγο 8 ΟὗὨ ποτ" 

ἐγαϊϊσίηφ ροΐβοιβ ὈΥ Π6ΓὈ8). ; 

κρανάῃ ἐνὶ Δήλῳ -ε “ἴῃ ΟΥΔΡΡῪ Τ 6105." [Ιὑ 15. ἔπ βιηδι]εϑῦ οὗ {86 

Ἢ 
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Ογοϊδάβ ἴα (ῃ6 ρωδῃ 868, ᾿γῖπρ ἴπ {Π6 58 γαὶϊξ Ὀθδύνγθαεη ποποῖα δηΐ 
Μγυοοηοβ. Αοοογαϊηρ 0 {Π6 πηοϑύ ρϑηθγα!ν τοοοῖνθα ἰγδαϊ!]0), ᾿ νγὰ8 
οαἸ δα οὐ οἵ πο ἀθθρ Ὀν {π6 ὑγάθηῦ οἵ Ροβείάοπ, θὰ ννὰβ ἃ βοαίϊηρ 
ἰβϑαμα ἀπ} Ζθι85 [αϑίθηθα ᾿ὑ Ὀγ δαδιηδηΐθ οἰμαΐη8 ἴο {Π6 Ὀοίίομ οὗ {Π6 
8568, ὑπαῦ 10 πηρηῦ Ὀ6 ἃ Βθοιγα γθϑύϊηρ- 66 ἴο Π,οἴο ἴον {π6 ὈἰσΓ οὗ ΑΡΟ]]Ὸ 

, ἃπα Αγίθπιϊ8. [ἴὑ γϑοοϊνθα {6 πᾶπια οὔ Ογέψψίια (458 ὨΘΥΓΘῚὺ, ὈΘοδιι56, 86- 
οογάϊπρ, ἴο ὁπ6 ψϑυβίοη οὔ {π6 ἰερεπά, [με νγὰ8 οαηρθά Ὀν Ζειιβ ἰηΐο ἃ 
ψιιαῖϊὶ (ὄρτυξ), ἴῃ οΥ̓ΔΘΥ ἴο Θβϑοᾶρα ἔγοιη Ηρδγα, ἂμ ἴπ (Πΐ5 ἔουπὶ αὐτὶ να δὲ 
τ6 Ποαίϊπρ' ἰϑαπά. Τὴ πᾶηηα οἵ [)6108 νγὰβϑ βιρροβθά Ὀγ 1{Π6 δηοίθηϊ 
ὙΤΙΓΘΓ5 0 ἤᾶνα Ὀ6Θὴ ρίνθη 0 [Π6 ἰΒαπα ἔγοπι 118 Ὀδοοιη ηρ οἶθαν ΟΥ̓ μίαϊη 
(δῆλος) αἴζον Ποδίϊηρ δθουΐῦ ἴῃ {π6 εθὰ. Ηδποα ΡΙ μη δι ο8}}5 ἰδ {π6 “ ἀ- 
ΒΔ ΚΘ Ῥγοάϊρυ οὗ π6 βατίῃ᾽ (φθόνος ἀκίνητον τέρας). Ιῃ {Π6 Θαγ]θεῦ 
᾿ιϊδύοτυ! 4] {ϊπι68 {Π6 5]. πη νγὰβ ἱπη δ ϊ6α ὈΥγ 7οπίαηϑ, ἃπα 15 γθργεβθητθα 
ἃ5 ὕΠπ6 σθηίγα οἵ Π6 ργοαῦ ρῬϑυιοάϊοδὶ ἔθϑοναὶ οὐ ΑΡο]]ο, σο] θυγαΐθα ὃν 8}} 
{ῃ6 Τοηΐο οἰζ685, οὐ {Π6 πηαϊη]δηα ἃ8 γ06}} ἃ8 ἴῃ {Π6 ἰβϑαπάβ. [π {Πὶ5 ὁπ ἃ- 
Ταοίου ἰΌ 18 γϑργθϑθηὐθα ἴῃ {Π18 ΗἩγπη ἰο ΑΡΟ]]ο, νοι οαπποῖ Ῥγο Δ Ὀ]Υ 
6 ἰαΐθι ἔπη 600 γθᾶγβ Β.0σ. ϑοιηθ γαργθϑθηῦ {Π6 ὈΪγ ἢ -Ῥ]αοα οὐ ΑΡΟΙ]Ο 
δηἃ Αὐὔθιηϊβ ἃ8 Πϑὰγ {Ππ6 [ΠΟΡῚ18 (ΤΙΝ 67) ; ἃπα, ἃ8 {η6 δχδοῖ 8ροΐ νὴᾶβ 
Ῥοϊηίθα ουΐ ἴῃ δηοίθηΐ {ϊπ|65, (Π6 Ιπορὶ8 νου ὰ ἀρρθα το Πᾶνα Ὀδθῆ 
δἰυπαίοα ἰπ {π6 πουύποῦη ραγῦ οὗ {Π6 ἰβαπᾶ, [,6Κ6, Πονθυοσ, Δ θη τ ῆθ85 
{Π|6 ΤηΟΡιι8 Ὑυ Ὁ} {18 5Π|8}} ὈΓΟΟΪς νυ μ1 0 ἤοτνβ ἄονγη ἔγοιη Μοιμῦ ΟΥημιι8 
Δηα Ἰοΐη8 ὑΠ6 588 αὖ (Π8 ροτί οὗ ᾿μγηΐ, βίποα 10 15. [Π6 ΟὨΪΚ ΓαΠηΪΠρ' 5 ΓΘ Δ ΠῚ 
ἴπ {6 απ, πα {παΐ ΟἿΪΥ ἴῃ νηπίου. [δίο (Τδίομδ) 15 βαϊα ἴοὸ ἤἢᾶνθ 
ΒΥαΒρΘα ἃ Ῥδ]1)-ἴγθθ υΠ θη 806 ὈΟΥΘ ΠΟΥ ΘΠ] τη; πα (Π6 ρᾶ]πι, νυ ἢ 
αἰο68 ποῦ ργονν ἴῃ ασθθοθ ῬΓΌΡΘΥ, νγνὰ8 Π6]4ἃ ἴῃ δϑρθϑοίδὶ γανθγθηοθ ἴῃ Π 6108. 
πὸ ἰάθη θα] ρα]τη-ἴγθθ οἵ [μοΐο ννὰβ 5ῃονγῃ ἰπ {Π6 ἰἰηη6 οὗ Οἴσοῖο. Τὴδ 
ΤΟ θγ ἢ ΠΔΠ16 18 Πλέϊοβ. 

εὔϑμνον --- “ οΟἸΘὈγαίθα ἴῃ ΠΊΔῊΥ ΠΥΠΊΠΒ ᾽᾿ (Δη Θρ᾿ὑΠδὲ πού Τοηα ἴῃ 1Π6 
ΠΠΙΔὰ οὐ Οὐγ856γ). 

πρώονες ἄκροι -- “{π6 Πρὶν, ργο)θοίίπρ Ποδα]δη 3." 
Λητὼ τέκε, κιτ.λ. Αροογαϊπρ το ΠΙοῦ. οἵ Βίορσγαρῃν, ὃν Ὦτ, 5] ἢ, 

[μεῖο (ΟΥ̓ 1μἃιοηδ) ἰδ “ ἔλθ οὐβοιγθ,᾽ ΟΥ̓Κ {Π6 σοποθαίρ," ποῦ ἃ5 ἃ ρῃνβίοδὶ 
ῬΟνγΘΥ, Ὀυ 5 ἃ αἰνϊηἱτν γοὺ αυϊθβοθηΐ ἀηα ἰηνί51016, ἔγοῖὴ ὙΠ Οτὴ 15 ἰβδϑαθα 
Π6 νἱβῖ 016. αἰν᾽ηϊν, τυ ἢ 411 ΠΪ5 ΒΡΙΘμἀοον ἀπ ὈΥΠ]]αμογ. ΤῊΪβ νίθνν ἰβ 
βαρρογίοα Ὀν ἩΘβιοά᾽ 8 δοοοιηὺ οὗ ΠδΥ ρϑηθδϊορσυ ; δια ἢδΥ γΠῸ]6 Ἰοσεηὰ 
ΒΘΘΙῺ8 ἰο ἰηαϊοαία ποίῃϊηρ; 6186 Ὀὰΐ {Π6 ἰββιιϊηρ: ἔγοιὰ ἀαγζηθ55 ἰὸ ζφῆΐξ, πὰ 
ἃ γϑύαση ἔγο ἢ {Π16 ἰύτον ἴ0 {68 ἔΌΥΠ.ΘΓ., 506 νγᾶϑ σΘΠΘΓΆ}ν πγουβϊρροα ἴῃ. 
οοπ]αποίϊοη νυν ἱὉἢ μου Ομ] ἄγθη. 
δ ν» ̓ Αθηνῶν - “ἼΤ6. ἀἰδίγιοὐ (οὐ ἀθιηθ) οὗ. Αἰπθηβ." 80 ἴῃ {π8 
ἰδ. 
Αἰγαί -- “6 Αοῆθδὴ Ζρε,᾽ πιοπίϊοπθᾶ ἴῃ ΠΠ|δὰ, νἱϊϊ. 207, ποὺ {8 

οἰἵν ἴῃ ΕῸΡο. : 
Ἴδης τ᾽ ὄρεα σκιόεντα -- “ ἴῃ6 νγ6}]-ντοοἀ δα τηοὰπίαϊηβ οἵ [ἀἀ,᾿ ἀπὰ 50 

αδοιιπαϊν ἴῃ 5ῃδά6. 
ἀμιχθαλόεσσα -- "" ᾿Ἰπδοο6851}}6." Α Ἰοηρίμοηδα ἴοτπι οἵ ἄμικτος. 
παιπαλόεις τε Μίμας -- “ οΥαροῪ ΜΙπιδ5,᾽) οὐ “ Κοτιαοιβ ΜΙπιαβ." ΤῊΪ5 

ἰβ ἃ πηοιιηἰαΐη γαπρο ἴῃ Ιοπΐα, ὑγανθυβίηρ {Π6 ΡΘηϊηβαὶα οἵ Ἐσνίηγο ἔγομι 
ΒΟΌ ἢ ὑο που. [Ὁ 501}} Ὀδᾶγβ ἰζ8 ποθ πᾶπιθ, ἀπᾶθυ βοὴ ἴξ ἴβ τηδη- 
τἰοποα ἴῃ {πὸ Οάνεβον (ἰἰϊ. 172). Ῥτορουῖν Βρθακίησ, 10 ἰβ ἃ Ὀγδηοὴ οὗ 
Μοιηὺ ΤΊμΟΪ 5, δὰ νγὰβ8 ΘΟ] Ὀγαϊθὰ ἴῃ ἃποϊθηῦ τἰμηθ5 ἴου 8 ἀθαπάδηρο οὗ 
τοοοὰ δια φαηιο. ᾿ 
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Κάρπαθος ἠνεμόεσσα -- ““Μὶηα-ϑυγερῦ ΟΔΥραί 8." 
Σάμος ὑδρηλὴ -- “ νγ6}1-γίογθα ϑ8πι08. Αοο. ἴο 5:15 Ὠ]οῦ, οἵ 

Θθοργαρῃν, ἴῃ {Π6 Ρ] ἴηι νυ ΐοῖι Ἔχύθ 8 δος ἴῃ6 Ὀᾶ886 οὗ ἴπ6 τηοαηὐαὶῃ8 

δαϑύνγαγ 8. τονγαγάβ ὑμ6 οἰΐγ, οβ5 βᾶγβ ὑπᾶῦὺ {πθγ8 ἃΓ6 {γᾶ068 Οὗ δηοίρηῦ 

ΘΠΔΠΠ615 πηιδᾶ 6 ΓῸΥ {Π6 ριιΓροβ6 οἵ ἐγγίσαξίοη,; ἃπια Ἡδγοάούαϑ πᾶ 68 68ρ6- 

οἶδ] ταθηθίοη οὔ ὑπ ΠαυθΟΌΓ πα οὗ ἃη ἱπηπηθη86 ἐὰη 6] τ ἰοἢ Τουιηθα δῃ 

δαιράμποῦ ἴον ὑΠπ6 οἰΐγ. ΤῊ ΤΟΥΠΊ ΘΙ οὗ {Ππ|6586 ψοῦκϑ (τὸ τιγάνι, ἃ8 1ὕ 18 ΠΟΥ͂ 

οΔ}164, ἔγοπη Ἰγοΐηρ; ΞΒΒαρδα {Κ6 ἃ ἔγυίηρ- 8) 15 θ6 ον Αϑύγρα!α. Τονναγα8 

ἐπ6 βου! οὗ {π6 οἷν νὰ }]}] Βο88 βᾶνν {Π6 5 ΘΟ ΓΔ ΠΘΔ ἢ Ῥᾶβϑᾶρθ8 ΠΘΠ ἴῃ 

{π6 τοῖς, ὁπ6 οἵ νοῦ πᾶν Ὀ6 {Π6 κρυπτὴ διώρυξ τηρῃτομεᾷ ὈΥ Ηογοά, 

11.140. 
δηρὸν ἄνακτ᾽ εἴ βόσκοις, κιτιλ. 8016 ΡΙΌΡΟΒΘ (ο γοδά Δήλῳ, Δρτθοίηρ; 

νΥΙ ἢ τοι ἰπ {π6 Πἰπ6 θοίοσθ. Ηθυπιᾶπη Π85 Ὀτγαοκαίθα Ὀοΐῃ ὑπ|8 ἀπα ὑῃ6 

ΓΟ]]οπρ. Μαυτγθ᾽β διπθηδαύϊοη 18 ΓΘ ΠΥ ΘΧχοθ]θηῦ, ΓΘ ΡΙΌΡΟΒ68 (' ατβοκ 

Τλξογαύατα,᾽ νο]. 11. Ρ. 3531): 

δηρὸν ἀναΐξαι βωμοῖσι, θεοὶ δέ σ᾽ ἔχωσι. 

“ΤῊ 15, ἢ6 5808, “ ΓΟβίΟτο8 [Π6 56η86 ; ἴΠ6 ΟδΟϑ ἃ ΟΟΟῸΓΒ ΘΙΒΘΉΠΘΥΘ ἴῃ {86 

ΒΘΟΟμάγν ΗοΙΠΘΥΟ ΡΟΘΙΏ 8. 
ἀλλὰ τόδε τρομέω ἔπος -- “ γοΐ, Ο Τιαἰοπᾶ, Γ ἃτῃ νγοπὺ ἴ0 ἔγθπι}]6 αὖ {}18 

{πἰπς.᾽" ΟἸβεῖνα τπ6 ἀοιίο ἔογοα οὗ ἔπος πη οἹὰ Οτεεὶς τὸ Αὐτὸ ῥῆμα --Ξ 
«(Πϊηρ;, Ὧπα “ ποτὰ." 80 {86 Ηδθτον ὕθυτῃ “ ἀθὈΔΓ.᾽ 

ῥ᾽ αἰνῶς δείδοικα -Ξ “ τἱρῃῦ ἀνθ Ὁ}}ν ἀἰὰ 1 ἔδαγ, ἃπὰ 0 1 5{}] ἔθαγ. ἢ 

πουσὶ καταστρέψας -- “ Ππαγίπρ ὑπγηθα ἰὉ πμρϑίαθ ἀοιυη, αὶ τ μἷ5. ἔθου. 

Οομρᾶγα 1,80. ““ φυογίθη.5.᾽" 
τεύξασθαι νηόν τε, κιτ.Ἀ. Ξε“ ἴο Ὀυϊ1ἃ ἴογ Ἀἰμη561} ἃ ΠΟΙῪ 5ῃγῖπθ πα ΠΟΙΪΥ͂ 

στόνθ8, 7 07 ἴγ665.᾽ 
ἄλλ᾽ εἴ μοι τλαίης γε, κιτ.λ. Ξε “8Υ, Ὀαυΐύ 1 πον ποὺ 110 ἀοῖρη, Ὁ 

ποά 655, ὕο 5υΘαΥ τοϊέμοιέ ἀοίαψ (ΔοΥ 80) ἃ ταὶρητν οδἢ.᾽" 

πέλει -- “ἰ οοπέϊηιιο5 ἰο Ὀ6,᾽ ἐστὶ -- “ ἐ8,᾽ ἀπ γίγνεται -ε ““ δοοοηιθ8.᾽" 

τέμενος -- “ἃ βαογοά ΘΠ ΘΙ οΒαΓα.᾽" Ταῦ, “ [ϑιηρ] ατη,᾿ ἔγΌΤΩ τέμνω τε “ ἴο 

ουν᾽ οΥ᾽ ἔτοτὰ οὔποὺ Ἰαπά. 
χαῖρε γόνῳ, ΒΌΡΡΙΥ μέλλοντι τε “ Θχυϊ θα ὖ {Ππ6 σογοΐη ὈΙγΓῊ,᾽ ΤΟΥ 6 

νγὰβ ποὺ γεὺ Ὀγτουρηῦ Του, 
ἔνδοθι. Ηρτηᾶπη τοδᾶς Ποῖ ἔνθαδε. ΟὐΟΙΏΡαΓΘ νυ [ἢ {Π18. Π6 ὑγοι Ὁ }68 

οὗ ϑαῦτγα ἴῃ {π6 “ ϑδϑυθῃ Ομδιιρίοηβ οἵ ΟΠ γἸβύβπάουη. 
μουνὴ δ᾽ οὐκ ἐπέπυστο, κ-τ.λ. Ξε ““ ἃπα ὈΙΓΓΠ-ῬΥΘΒΙ αἰπρ' ἘΠΟίΉγα τγᾶ8 ὕΠ6 

ΟἾΪΥ ροάᾶοβ5 πο Πδᾶ πού μβαγά οὔ (Π6γ {γον Ὁ]65). 50 “ 801115᾽ 18 υϑοᾶ 

ῬΘΙΒΟΠΆΠν ἴῃ ΓΙ] ἃ μα ΘἸβθν 6 γ6 νΣ0Π ἃ γΕΓΌ. 
ὅτ᾽ ἄρ᾽ -- ““)ιιδέ ϑοοαιι86. 8566 οἡ [ΠἸΔα, 1. 96. 
ἴριν.-- ΤΏΘ Ἰη 6856 ΠΡῸΓ οὗ φοάάο85565, ΘΧΔΟΙΥ 8ἃ8 ΗΘ ΠΊ68 νγ88 Οὗ φοίϑ. 
100--200. μέγαν ὅρμον -- “ ἃ τηἱρ νυ ΠΘΟΚΙΔΟΘ.᾽ἢ 
βῆ ῥα θέουσι -- “586 5ιατίοα ἐογίμΠ (0 τὰ. 
ἴσμαθ᾽ ὁμοῖαι --Ξ ““ Ἰἴϊκ6 ἴῃ 56 ΟΥ̓ ρΟΪηρ,.᾽ἢ 
τὴν τότε δὴ τόκος εἷλε -Ξ “Θγ6η {πθη αἰα ἸΔΌΟΟΥ 561Ζ6 {πᾶὖὺ οπθ." ΤΠ 

ὙΠ0]6 οὗ [ϊ8. ραβϑᾶρθ 8 ΨὙΘΙῪ ΔΌΙΥ το πάογθα ὈΥ ΟοἸ]ετ ρα (΄ ατθεῖ ΟἸδβϑβίο 

Ροοίβ,᾽ Ρ. 289): ! 

«Βα ψπθη Γμιοῖπα γοδοηῃθᾶ {π6 Πο] δὴ βίγδηά, 
ΤΏΘη ἸΔθουϊ 56ζοα ποῦ; γϑαγπίηρ ἴον ὉΠ6 ὈΙΓΉ, 

586 οαβροα (Π6 ραϊπι-γ6 6 νυ ΠΟΥ ΔΓΠΊΒ, δηα βού 
ΗδΥ Κηθ68 οἡ {Π6 βοίῥ τηϑδάουγ, νυ 81168 {Ππ6 θαυ 

Ἄ 
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ϑιη1]6α ἀπ ἀογη θα : ΤΟΥ ΤαβΠ 64 {Π6 ροά ἰο Ἰἱρἢΐ, 
Απὰ 8}} {π6 ροά65868 ΤῸΓ ΟΠ ΘΓ ογ θά. 
ΤΉΘη αἰα {πον θαῦῃ6 {Π66 ἴῃ ἃ [Γ68ἢ, ῬΌΓΘ 868], 
ΑΥΟΠ ΘΙ ΑΡΟ]]ο, ἂηα οαβυναῦπμϑα {πν 108 
Ιη ἃ ψῃϊΐ6 γ0}0 6, ὑγδηϑι αοθηΐ, ΠΟΥ γοιρΐ, 

. ὙΠ ροϊάδη θοῦ δποϊπούαγδα : ΠΟΥ [Π68 
ΤῊν τηοίπεῦ δα, {ποι οὗ {π6 ρο]άθη 5νυοσά, 
ΑΡΟΙ]Ο ! θαῦ νυ ΠΟΥ ἰτηπηοῦία! Ὠδη (8 
ατοαύ ΤΙ 8 πθοίαγ ἃπα διῃ Ὀγοβία σαν 6 
ΤΠ 6]Ἰοϊου: 18 ὺ Τιαΐοηδ ον θα το οὐγὴ 
ΘΙ ΔΥΟ θ - 50 ᾿ην] ποῖ} ] 6. Μρδηίίμηθ, 
Αἴοῦ τπ6 Τοοα σοἰθβίϊαὶ, ποθι ΠΘΓ ΖΟΠΘ 
ΟΥ̓ ρο]ά, ποῦ [ο]άϊηρ το 68, οου]Ἱα Πο]ά 
ΤῊΥ ρΡδηζίπρ Ὀγθαβί, ἃπα 4}1 (ἢν ὈδΔη 5 σγ γα Ὀυγϑβῦ. 
ΤΉδη αἰάδβῦ ποιὰ βρθὰὶ (ο π6 ἱἰτηπηογία]β τοὶ Πα --- 
“Β6 πιῖπθ, μεποθίογι, Π6 Ιγῦὸ πα ουγνθα Ὀονν, 
Αμπὰ 7ονθ᾽ 8 διυυ μθηῦϊο ψ}1}}} ἴο 61} ἴο πηθη. ᾽ 

φοίνικι βάλε πήχεε. Τῇ ϑομο]αθῦ οὐ ΑΡο]]οηΐαβ (ὈΚ. 1... 115}) οὔ- 
Β6ΥΨ68 : ἔθος ἐστὶ ταῖς κυούσαις τῶν παρακειμένων λαμβάνεσθαι, καὶ ἀπο- 
κουφίζειν ἐαυτὰς τῶν ἀλγηδόνων, ὧς καὶ Λητὼ ἐλάβετο τοῦ φοίνικος. ΤῊΘ 
Β81η6 ἴγθ6 18 τῃθηοηθα 8150 ἴῃ Οαγβ88. νἱ. 102, δηα νγὰβ 8814 ἴο 6 ἴῃ 
οχίβίθποθ ἰπ {Π6 {ἰπη6 οἵ ΡΙην (Ηἰ50. Ναί, χῖν. 44). 

θεαὶ δ᾽ ὀλόλυξαν ἅπασαι -- “ ἀπ Δ1}1 {πΠ6 σοάά65568 ἐοροίποῦ δλομέοα 707 
2ον" αὖ ὑπὸ Ὀϊγῦῃ οὗ ΑΡΟ]]ο. ἴαψ να σοπηρᾶγα 10Ὁ χχχυῖ. 7: “δὴ 
18 ἸΒοΓηΐη βίαν β᾽ Β8ηρ ἰορούΠου, δητὶ 8}} Π6 8οη5 9 Οοἀ βδἠοιέοα ζοῦν 

ον} 
θήσατο μήτηρ, κ-τ.λ. ΞΞ “ 8η6, ἰη 664, ΗΒ τηούῃοΥ αἀἰά πού βμοζίθ ἈΡο]]ο, 

οὗ {π6 φοϊάθη βυνοσα." Οὔβοῦνθ {πᾶῦῷ Ποῖθ θήσατο -- “ δμοζίοα," Ὀαὰὺΐ ἴῃ 
{π6 Πίαὰ ἀπὰ Οαγβϑον -- “ ϑδμοζοά,᾽" 
Φοῖβος ἀκερσεκόμης -- “ΕΟ, οὗ {Π6 τρρηδλογη ἸοοΚ5.᾽ Ηδ νγᾶβ 68ρ6- 

ΟἾΔΠν ὑπὸ ροά οἵ ψομές (ἥβη) ἃπὰ ἐϊηξ (βρι γι] ἃπὰ ΡΉγ5810481), φάος, 
ἤθη66 Πΐβ ΠΔΠΊΘ6. : 

αἵδ᾽ ἄρα πᾶσαι -- “ ἃπὰ 8ἃ}}] {Πο86, νι πουΐ Θχοθρίϊοη.᾽ἢ 
τς οἰκεία θέσθαι -- ““ἴο 65 4} 181} ΤῸΓ ὨΪΠΊ561 ὑΠμθγ6 118. οὐγη ἱα τ} Πρ. 

Ἐοτοθ οὗ {Π6 πη α]6 νοΐσθ. 
ἑλκεχίτωνες Ἰάονες -- “{Π6 Ἰοηρ-ἰγαϊηθα ΤΟ ΪΔη8.᾽" 
σὲ μνησάμενοι τέρπουσι -- “ἀο!ίρσῦ (Π66 ἃπὰ Κααρ ἔπ66 ἴῃ ΓΕΠΙΘΙῚ- 

Ὀγδπο6.᾿" ᾿ 
φαίη κ᾽, κιτιλ. Ξε “ἃ τηδὴ τηϊρὶνξ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἕδπον {πᾶῦ {πο86 τηθὴ ΘΓ 

αὐϊοιο θα Ὀν ἀθαῦ ΟΥ̓ οἰά-ἃρθ, ψῃο." ΠΡΟ ΠΘΓΘ ῬΥΌΡΟΒ68 ἴο τϑδὰ ὅς 
τοτ᾽ ἐπαντιάσει, ὅτ᾽ ᾿Ιάονες ἀθρόοι εἶεν, ΜΜ ΪΟἢ 18 ἃπ ἱπηρτγογ πιθηΐ, γοῦ ἰο 
Ὀ6 ἱπηρτονβά οῃ. 

πάντων χαρίν -- “{Π|6 σγΔορί] 1688 οὗἉ 81]. 
πρὸς τόδε -- “ἴῃ αὐαϊέϊοη, το {}115. πρὸς ΠΘΙΘΓΔΙΥ ἐλ κο8 ὅπη6 ἀαέΐυθ ἴῃ 

{15 Β0η86. 
κούραι Δηλιάδες -- “{Π6 τηδίάθηβ οἵ Π6]05.᾽" 
κρεμβαλιαστὸν - “16 ταὐ]ϊηρ οὗ οαϑβίδηρίβ,᾽" ἰο οἷν ἴπ6 {ἰπ|6 ἴῃ 

ἀαποίηρ. 
χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πᾶσαι, κιτιλ. Οοϊοτίάρα {ππ8 ὑγδηϑ]αΐθβ (18 Θχ αι δ᾽ θ 

Ῥᾶβδβᾶρθ ( ατγθοκ ΟἸδββὶο Ῥοοίβ, ρ. 280) : 
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“ ΨΊγρίη5, ἔαγονν 6}}  δηᾶ, ὁἢ ! ΓΟ ΘΙ ΠΟΥ τὴ 

Ἡγθαΐθυ, ἡνΠμθη Β0116 βύγδηρ Υ {γοπ ὕΠ|6 568, 

Α Πᾶρ]688 νγδ ΠΥ Υ, τΠΔῪ ὙΟΙΓ 1516 ΘΧΡΙΟΥ͂Θ, 
ΔΑμπὰ δβὶκ νοῦ, τηδἰα8, οἵ 8}}1 {π6 "ᾶγὰ 5 γοὰ Ὀοδϑύ, 

ὝΠΟ 5'πρϑ ὑπ6 βυγθούθϑδύ ἀπα 46} 15 })08 γοὺ πιοϑῦ, 
ΟἿ! ΔΠΒΥΘΥ 8}}, ΚΑ Ὀ]πα οἹα τηδὴ ἃπα ΡῬΟΟΥ͂, 

φυγοοίοϑὺ μ6 βἰπρϑ---ἂηα ἄν 6}}5 οα ΟἸΪΟ᾽ 8 ΓΟΟΚΥ 5. ἢ 

ΤΉΘ656 ᾿ἰπ68 ἃγα αυοίθα ὈγῪ ΤΠοΥ. 11]. 104. 

αὐτὸς δ᾽ αὖ Δήλοιο. κ-τ.λ. τε “ δῃᾷ ἐπ ρογϑοθ, ὕποι στυ]οϑῦ ΟΥ̓ΘΓ 568 -οἰτύ 

6105 νυνὶ πηδ]θβύν.᾽ 
ὥς τε νόημα -- “88 4υΐοκ)ν 858 ἐποισῆΐέ 0561. ΤΠ β8ᾶπι|6 ΘΟΙΩΡΔΙΊΒΟΙ 

18 Τουπά ἴῃ ἴη6 Οἄνβ88υ. 
ἀνθρώπων τλημοσύνας -- “ὑπ6 ὑγ18]8. Οὗ πη6η.᾽ 

ἀμφαδέες καὶ ἀμήχανοι -- “ ΟΡΘΗΪΥ ἃπὰ ψ]πουῦ τοιηθᾶν." ϑοιηθ ψου]Ἱᾶ 

τοδᾶ ἤθγα ἀμφραδέες -- “ ἴῃ ἀουθέ,᾽ ΟΥ̓ “ Ρογριοχ ἐν," συ Β]ΟὮ Βα105 {86 5686 

τηποἢ Ὀδί(οΓ. 
θανάτοιο ἄκος καὶ γήραος ἄλκαρ -- “ἃ Υοιηθαγ ἀσαϊηδέ ἀθαίῃ,, ἃπά ἃ α6- 

ἔεποα αφαϊηπϑέ οἰά-ἀρ6." δια ἃγθ ὕψο ροοά ΘΧδίη}]68 οὗ {π6 οὐ7θοέῖυο 

σεϑηΐτῖνθ. Οοιηρᾶγα ἴῃ Τμδίίη “ τϑιηθαϊὰ 1Γ86᾽) δηα ““ιιρᾷ τηογῇ]8.᾽" 

ἐύφρονες ὥραι -- “{π6 Βουγ8, νυ] ροοὰ ἀπά ΚΙπαΙΥῪ 508]}.᾽ 

ὀρχεῦνται -- “ σοῃεϊηαθ ο ἀδηο6θ6.᾽} 
200-200. Ἴσχυ᾽ ἅμ᾽ ἀντιθέῳ -- “4150 ν] ἢ Ι5ΟΠΥ8, ἃ τηδίοι οΥ ἃ ροά." 

ὄρος (ζάθεον χλωρὸν -- “{πε ἀἰνίπθ πὰ ρτέθῃ τηοπηΐαϊη,᾽ ὁ. 6. ΜΙ Θ558 118, 

ἴῃ Βωοῦϊδ. 
λεχεποίην -- “ ὙΏΘΓΘ (οα{{16) οδη 7666 δᾶ γΌρο056." “ 

ἕδος καταειμένον ὕλῃ -- “ [88 5εὐ{]6πιθηΐ, οἸοὐ πο α ΜΠ ψοοα ἴο 108 ΨΟΥΥ͂ 

Ῥοίζοπλ.᾽ 
οὐ γάρ πώ τις - ““ἴογ ποὺ 85 γεὺ αἸ4 δὴν ομθ." [Ια Αὐὐο ατεεὶς {18 

πουϊᾶ μᾶνα τὰπ ἴῃ [Π15 ἴογπι : οὐδεὶς γὰρ οὐδεπωπότε. 

πυρηφόρου -- “ ἃθουπάϊηρ ἴῃ τυλθαΐ ̓̓  Ὀυΐ ΔΙ πυρφόρος - “ 3γε- 

Ὀθδγίης.᾽ἢ 
ἄλλ᾽ ἔχεν ὕλην (θεἰίεγ τοδᾶ ὕλη, ἃπᾶ ἰαϊκα ἔχεν ἃ κατεῖχε, ΜὙ ΏΪΟΙ 18 

ποτα Ηοιμποτῖο) τα “ θὰ ψοοᾶ ροββεββθα ἰδ ({Π6 ΘΟΟΠΕΓν) ΘνΘΓΥ ΠΘΥΘ.᾿ἢ 

566 ποῖδ οἱ [|ἰδᾶ, 111. 542. 
ὁδὺν ἔρχεται (εορῃαία δΔοοιιϑαύνα οὗ {Π6 ποΐϊοη) -- “" 5068 Οἢ ΠΪ5 ὙΥΑΥ." 

κεῖν᾽ ὄχεα κροτέουσιν, κ-τ.λ. ΞΞ “ 51}} γα {16 ΔΙΟΠΡ, [16 δΙηρῦν οἂγ πανΐηρ 

σοὺ τἱὰ οὗ {6 πιδπαρθπιθηῦ.᾽ἢ 

Δελφούσας. τοῖα ἃπά οἰΠοῖβ σγοίθ Τελφούσας. Μύμον (ἢ ατεοκ 

Τάϊ. ἱ. 6. 4) ΟὔΒΟΓΨΕΒ : “ ΆΙ6 βθοκίηρ ἃ 5116 [ογ ἃ [6016 ἴῃ Βωοίϊδ, 

ΑΡΟΙ]Ὸ 15 τϑοοπηπιθπαθᾶ ὈΥ ἃ ναίοτ-σοα 655, ΤΊ ΡΠ ι588, Οὐ ΤΠ) 6ΙΡμ888, [0 

Ῥίδοθ Ὁ ἴῃ {Π6 (οΥΤΙ ΟΥῪ οὗ Οτῖββα, ἴῃ [16 γτανίπα οὗ ῬδΥΠΑ5588 : ΠΟΥ δάνιοα 

θοΐπρ ῥτοιηρίθα ὈΥ {π6 πιδ]ϊοῖουιβ ΠΟΡΘ {πὲ ἃ ἀδηρεγουβ βουρθηῦ, ΜΠ] Ο ἢ 

αθοάδ ἴπογο, ουἹὰ ἀδβίγου ὑπ6 νου] ροά. ΑΡΟ]]Ὸ δοοθρίϑ Ὠ6 1 σουῃ56], 

Ὀπὲ ξμιβίγαξοβ μοῖ ἱπίθηῦ : Π6 Του πά5 5 ἴθι] ἴῃ {Π18 8011γν ΡΊΘΠ, 5188 

[6 ἄταροῃ, δηα {Ππ6Π ῬΌΠΙΒΠ 65 ΤΊ ΡΠ 588 ὈΥ Β[ορρΙπρ, Ρ ΠΕΡ Τουπίαϊη.᾽" 

τελήεσσας ἑκατόμβας -- “ Ῥεγΐεοῦ Βαοαίοτη 05, 1.6. Πασα τη )8 (ἢ 

νἱοξίτης οὐ {11 [α16, οὐ παμηθογ ; (2) οἵ νἱούϊμη8 τὐἱέλοιιέ Βροῦ ΟΥ̓ ὈΙΘΙΏΪΒῈ} ; 

ΟΥ̓ (8) ὠπηνιίαΐοά. 
κτήματα πόλλ᾽ ἐνεόντα---8η 8]]υδίοπ ἴο {Π|| ργϑαῦ Ὑγ6 8 }}}} οὔ [η6 ΘοΙΡἢΪο 

16 1Ώ}}16. 
ΕἸ 

,"" 
2 “- 
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ναιετάασκον -- “ υδοᾶ 0 αιυοί!.᾽" 
ἔνθεν καρπαλίμως, κιτ.λ. τε “ἔγοιη ἔπθηοθ ὑποὰ οομηθϑύ δὲ ἃ ἐδαγίης 

βρθϑὰ, τη ΐηρ ὕονναγ 8 {Π6 ποῖ οὗ {π6 οἰ ΠῚ» 
ἔνθαδε δὴ φρονέω -- “ ἴῇ 15 7ηι9ὲ ἤθγ8 ὑπαῦ 1 ἱπίθπά." 

. Πελοπόνησσον---ΟΑ]]6 4 ἴῃ {π6 ΠΙἰΔὰ δηὰ Οαγββοὺ {πὸ Αρίαπ ᾿ψᾶη4, ΟΥ 
ἐλο ζὰν ατσαν Ἰᾶμα (ἀπίη γῆ. 

300--400. ἀοιδιμον ἔμμεναι αἰεὶ----ΒΌΡΡΙΥ ὥστε -- “80 {Παὖ 10 Βῃου ἃ ΘΥΟΥ 
Β6 ἃ βυθήθοῦ οὗ βοῃρ.᾿" 

ἀπὸ κρατεροῖο βιοῖο -- “ ὈΥ (Δ ΔΥΓΟΥ) ἔγοτη ΗΪ5 βίγοηρ θονν.᾽ἢ 
ἔρδεσκεν - “ γὰ5 τῦοηέ ἴο σομη μη. Οβοῦνθ {πΠ6 δπάϊηρ ἴῃ -σκον, 

-ες, τ-ε. 
γλαυκῶπιν ᾿Αθήνην. --- “6 βίογη-Ἔγ ἃ ΑἰΠδη6,᾽ οΔ]16 ἃ Ὀγ {π6 Ἐργυρίϊδηβ 

ἸΝοϊέλ, 0π6 ριό θά Ὁ]6 βοῦγοθ οὗ ἴη6 ατθθκ πᾶ Πη6. ὰ 
κόμισεν -- “ ἴοοῖκ οἄγα οἵ, 
ὧς εἰποῦσ᾽ ἀπὺ νόσφι θεῶν, κ-τ.λ. τε “ βανίηρ, ἐπ8 ΒΡΟΚΘΙ, 516 νηΐ ἔὰγ 

ἀραγὺ ἔγοτῃ {π6 ροῦβ, Ὀοὶπρ' ἐπέθηβοίῳ δηγαρϑα.᾽ περ -- περισσῶς. 
βοῶπις -- “ οὗ {Π6 2αεῖγ" γομηά δγα," {ὖκ6 ἂπὶ οὰ. ΤὮῊϊ5 νγὰ8 Θομϑβιογθα ἃ 

ΤῊ Δ οὗἉ αἰδεϊηρι βηθα Ὀθδιυΐν. 
μεὺ πάντες ἀκούσατε, καὶ δότε παῖδα, κ.τ.λ.. τ- “ ἀο 8}1] οὗ νοι ποῖῦ 

Ἰἰδίθη ἴο τη8, ἃπαὰ ἠοῖῦ ργαηῦ ἴο τη8 ἃ ἢ] 4, τυϊ που σοπμηθούϊοη Υ]ἢ ΖΘι5, 
ἷπ ΠΟ τοϑρθοῦ δὲ 811 ἱπίθυϊου ἴῃ τηϊρηῦ ἴο {Πμαῦ οπ6 ψοπάθγ' (1.6, Αἰ δ η6).᾽" 
Οὔβοῦν θοῦ {π6 ἔογοθ οὗ {Π6 δουϊβίϑ. 

φέρουσα κακῷ κακὸν -- “ Δα αϊηρ 6Υ]} ἴο 6ν1],᾽" ἐ.6, ἃ ΠΕ Ἰηοηϑίθυ ἴο {ἢ 8 
Βουρθηΐ δἰγοαν ὈΟΤη. 

ὑπέδεκτο -- “ 8οογοίϊῳ γϑοοϊνθα ἢἰπη." 5300 “δε ἴῃ [1,αὖ. οἴΐθη. 
φέρεσκε μιν αἴσιμον ἣμαρ -- “ἴΠ8 ἀδΥ οὗ ἀοομ (ἐ.6. ἀθΘα0}}} νγᾶβ τὐσοπ!ξ ἴο 

ΟΔΥΓΥ πὶ οἵ, 
ἐπεύξατο Φοῖβος ᾿Απόλλων -- “ ῬΗΟΘΌιΒ ΑΡΟ]]ο ογέοα αἰοιιά.᾽" 
πύθεο -- “ Νοΐ ἐλοιι. Ηδποθ {Π6 πᾶπη6 οὗ βψέλο. 

- ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι --Ξ “ 5881} Ὀτὶπρ ΒΙΌΠ6Υ,᾿ ΟὈβοῦνα (η6 ἐγαηϑδηεῖδδὶυο 
ἔογοθ θυ οἵ {86 Ἰοοδὶ δάνϑυ ; 80 οζδθη ἴῃ {πὸ Π|Ιαὰ πὰ Οάνββονυ, 

οὐδέ τί τοι θανατόν γε, κιτ.Δ. τῷ κἂν, θα ποι Υ 5}.4}} ΤΎΡΠΔΟΠ ΠΟΥ 
ΟἸϊτηϑοτα νγαγὰ οὔ᾽ ἔγοῖὴ ἴηθ6 ἀθαΐῃ, ὉΠπᾶὺ 85}4}} ἰὰν {π66 ἴο ἃ 51660 οἵ 
τηΐϊβουν.᾽ 

ὀξέος ἠελίοιο τ “ οὗ ὕπ6 ζϑοη, ρίογοίηρ 5.η." 
οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλες, κιτ.λ. Ξε “Ἃἢἢοιν νγοσῦ ποὺ «ἶἾ ἀοβυηθα το δουνςς 
σοι ἔθου τὴν τηϊπα.᾽ 

ταῦτ᾽ ἄρα ἁρμαίνων -- “ 7ιϑὲ ἃ5 ἢ6 ν“)1Ὃβ ϑέαγἐΐηρ {π686 ((ποιιρ} 5). 8.66 
Οτοίθ᾽ 5" αγϑθοα, νοὶ]. ἰ. Ρ. θῦ. ᾿ 

Κρῆτες. Τῆ6 ἱπηρογίδποθ ρίνθη ἰὸ Οτθίθ ἴθ ἴπ6 Ηνμηηβ 18 αυϊΐα ἴῃ 
Καοθρίηρ νυ 118 ἰτηρογίδηοθ ἴῃ {Π 8 Π|δὰ δἃηαἃ Οἄνββ6 νυ, 

θέμιστας -- “16 ΠΟΙῪ ΟΥΪΠΔπΟ685.᾽" 
400--ὅ00. δέμας δελφῖνι ἐοικὼς Ξε“ Ἰ1κ6 {Π|6 ἀο! ρθη ἴῃ ἴογπ.᾽" ΟοἸετγι ρα 

ΟΌΒΘΓνΟΒ (’ ΟἸαββϑὶς Ῥοοίβ,᾽ ρ. 290) : “" ΤῊΪβ8, 1 ἱπηαρῖπθ, νγὰ8 ποΐ {π6 ἀο]ρὨϊη 
οὗ τηοάδτῃ ἐϊπη68, νυ μοι 18 ἃ 8]6 πᾶ ου, οοσαηΐ, ἀπ Θομργαίν ον 8Π18}} ἢβἢ ; 
Ὀαΐ, ἃ8 5668 οἶθαῦ ἔγοῦι {π6 ἀδϑουϊρίϊοι ἴῃ Π6 οἰαββὶο βοθῖβ σθῆθυα!ν, 
πού  Πρ᾿ ΤΟΤΕ ΟΥ̓ 1655 ἐπδη ἃ ρμογμοῖδθ. Τδη θ᾽ 8 ἀοΙρμὶπ8 ἴῃ {Π6 ΤΟ] ον ηρ; 
Ῥάᾶββᾶρθ, οδῃηποῦ Ὀὰϊ Ὀ6 ΡΟΓΡΟΪΒ68 : 

“Οὐη18 ἱ ἀδρ᾽ηϊ, αφυδηάο ἕδππο βεσηο,᾽" οἷς, 

: 8 

-- 
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Τηΐ. ο. χὶὶ. 19. ΤῊ ἐγδηβ]αἰθα ὈΥ ΟἿΤΥ : 

“Α5 ἀοΙρμΐπ8, ὑπαῦ ἴῃ 5,6 
ΤῸ πηᾶγῖπθ 8, μθᾶγα μἰρῇ ὉΠ 6} ἀγομθα ὈδοΚ8,᾽ οἵο. 

δ οὔβουνϑϑ, [στ που, ὑπᾶῦ {Π6Υ6 15 ἃ βἐυκίηρ; ΚΘΏΘΓΔ] ΓΘ ΒΘι Ὁ] Π6 6 μούνθθη 

{πὸ ΠΟΙ οὔ ἐπῖβ. βοθπθ ἂπᾶ ἐπ8 δπομδηϊιηθηΐβ πτουρῃῦ ὈῪ ΑΤἹΕΙ [πὶ {86 

Κἰμρ᾿ 8 8ῃῖρ ἴῃ “Ὑπὸ Τοιηραβί, δού ἰ. Β66Π6 2. 

ὅπλ᾽ ἔλυσι -- “Ἰοο56 {π6 (Δ 0Κ|6.᾽ 

ἁλιστέφανον -- “ οτονγποα ΜΠ {ΠῸ6 Ὀγΐη6." 

φράσσασθαι μέγα θαῦμα --- “ἴο ΟὈΒΕΓΥΘ {Π| τηϊρὐν τηᾶγνα].᾽" 

νῆυς εὐεργής -΄΄ ἴΠ6 νγ611-ἀθο κα" ΟΥ̓́Κ“ γι 6}1-ἔοποθα ρΆ]}16γ." 

ὅθι κρατέουσιν ᾿Επεοί---80 ἴῃ {π6 1|18Ὰ. 

᾿Αἰιὸς οὔρῳ -- “186 ἔλγουγα }}6 σὶμὰ (8επ|) ὈΥ Ζεοιβ.᾽᾽ 

ὑπεκνεφέων -- “Ἰαξείηρ α ἐέέϊο οαὐ οἵ {π| οἸουά5.᾽᾽ 

ἔνθ᾽ ἐκ νηὸς ὄρουσεν, κιτιλ. ΟοἸοτάρ6 ΓΟμάΘΓΒ ὑπ 08 ὑπ18 ἅπθ ρᾶβϑᾶρθ : 

«ΤΉδη ἔγοτα {8μ6 5ῃὶρ τυβῃθᾶ {Π6 ἔαγ-βποοίϊηρ Κίηρ, 

ΑΡΟ]]ο, ἃ8 ἃ τηϊά- ἀν τηθίθου, ὙΠ ΘΠΟΘ 

ΘΡΑΥΚΙ65 ἱππαμηογ8 0]6 Πδβηῃθά, δηᾷ Π]]οα ᾿ 

ΤῊ6 μϑαυθηβ ψίτα Πρ: τἱραῦ {πγουρῃ {π6 ἐτὶροᾶβ Π6 

Ῥᾳςβοὰ ἰο μἰβ βϑογοῦ ἔδπ6, πᾶ ὕΠ6γ6 ἴπ ἤδιηθβ 

Βυγποᾶ νἱβῖ0 16. ΥΙ ὑθυγουβ τηδηϊξεϑῦ 

ΑΙ Οτῖβ8α δΙαζοᾶ {πχουρμοαΐ, ἀπ ΟΥββᾶπ ΨΥ 68 

Απᾶ Ὀθδυ αν οἰπούαγοα τηδ᾽ 468 ΒῃσιοΚαά, 

Ὁπᾶογ {π6 τυϑῃίηρ οὗ {πὲ ροα ---ῸΓ ἔθΔΓ, 

ἘρΑΥ πα ἄδθθρ ἅνγα πα 86]Ζθᾶ οῃ ΘΥΘΓῪ 500]. 

ΤΉδη, 5} ἃ5 ὑπουρμῦ, μα οη ὑπ6 ἀθοῖ δραὶῃ 

Βαγοῖ ψἢ ἃ Βουπά, ἰπ 5ΘΙΩὈ]ᾶποΒ οὗ ἃ γουΐῃ.᾽ἢ 

αἰζηῷ, κρατερῷ τε -Ξ “ ΔὉ16-Ὀοα᾽οα ἀπ 5βίγοηρ.᾽ 

προθήβῃ χαίτῃ, κιτ.λ. τε ““Μ| ἢ Ηἷ5 Ὀγτοδᾶ 5μουϊάθγβ ψγᾶρρθᾶ τὴ 15 

μαὶν (ἤοτυϊπρ) ἵπ πὸ ρτῖπιθ (οὗἁ γουϊμία! Ὀϊοοπι ἂπᾶ Ὀθδυῦν).᾽ 

ὕγρα κέλευθα -- “ {Π6 ψίοϊαϊης γαΐῇ5 οἵ (Οςε4η).᾽ 

ψυχὰς παραθέμενοι -- “ Ῥυζίηρ; ἐμοῦ οὐτῃ ᾿ἰἶνθβ ἐο {μ6 μαζαγὰ." 866 οἢ 

Οἀν83. 11]. 71. 
τίφθ᾽ οὕτως -- τί πότε οὕτως -- “ ΜῊ ἰπ {π6 που] {π08.᾿ἢ 

αὐτίκα καὶ σφέας, κιτ.λ. ΞΞ “ Ὧπᾶ (οὐ ἢ ἃ Ἰοπρίηρ ἴον ἀθ]οἰουβ ἔοοα 

βοἶζοβ {ποῖ ἰπ ὑΠΘΙΓ 86 η568 [0 8η ἔηέθΉ.86 ἄερτεα." Ματῖκ [88 δοοιϑαίίνα 

Βογδ οἵ οἷοβοι ἀθβηϊτίοη, ἃμα 8180 {πᾶ περὶ 18 8 Δάν θῖαὶ ραυ 1016 Ξε 60Π- 

ἐχδοίβα ἕογια Ερὶς οὗ περισσῶς. 

οὐ δέμας, οὐ δὲ φυὴν -Ξ “ ΠΕΙΓΠΕΓ ἴπ βύαϊαγα, ΠΟΥ ἱπ πιδκα.᾿" 

Οὖλε -- “{(μοὰ ροά οἵ λοαϊίηρ ;᾽ ποὺ παὲ πιακοϑῦ τὐλοῖθ. ϑοῖηθ πᾶ Κ8 

1 -- ὁλέος -- “ ἀοεέγιοίίυο.᾽" 

κατήλθομεν οὔτε ἑκόντες Ξε “ΜΘ μᾶγθ ΟΟΠΊ6 ἄομψη ο (18 5Π0γθ) ποῦ 

αὖ 811 ὙΠ] Πρ]ν.᾿ἢ 

νόστου ἱέμενοι, κιτ.Ἀ. Ξε “ Ὀοΐπρ; δεῖ ἀροῖ τούαγηΐπρ ὈΥ 8ΔΠΟύΠΘΥ ὙΑΥ, 

πᾶ ὈΥ οὗμοῦ ραΐ 5." Ματῖκ {ΠῸ σοαϊνα οὗ {πὸ οὐ)εοί ἀοείγοά, 

ἀμφινέμεσθε -- “γ6 ΝΟ μ6]ἀ {ἢ ραϑέμγο Ἰαπὰ ἀτουπα. Ὁ ὁ ὁ6ὃ6ὃΟ 

τετιμένοι. ΤΙΪ8 8 ΠΕΥΙΊΔΠΠ᾽ 8 τοδάϊηρ, πο πιδἰ πἰαίη8 ὑπᾶῦ {18 ορῖυποῦ 

18. σίνθη δἰνγανβ ποῦ ἴο ρίαοοβ, Ὀὰὺ ἰο τήθη οπίψ. 66 ΠΙαά, χχ. 426; 

χχῖν. 533; Οαγϑβ8. υἱῖ!, 472 ; Χΐ. 28. ; 

τῶν ἰότητι -- “ ἃπὰ Ὀγ ὑπεὶν φγαοίοιιδ [ανουγ.᾽"ἢ 

ῤ ᾿ 
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νηὸς ἐΐσσης τα “ Θ4.Δ}}Υ- θδ]αποθα ρα] ν,᾽ ᾿γίηρ, νη ἴπ ἐΠ 6 νυδίου, 
ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης -- ““ροη {Π6 γομργῆ τηλγρίη οὗ (Π6 56ἃ.᾽ 
Δελφινίῳ - ““ἀπάογ {Π6 {{Π|16 οἵ ΤΠ) 6]ρμϊπ.᾽ 
λύσαν δὲ βοείας --- “ Δηα ἐῃοΥ Ἰοοβοα {6 οΔ 0168 τηδ46 οὗἉ θὈ0}}᾽58. 146. 
στείνεα -- “' βιγαῖ(5,᾽᾽) {γ01}}68. 
ῥηΐδιον ἔπος --- “ἃ {Πουρ}ῦ ἕο ρῖνα γοῖι 6856." Α δΟΠΒΟΙ Ηρ 56 πεϊπηδηΐ. 
νηόντε προφύλαχθε -- “ δηὰ ἐογίἢ ἢ σμαγά, δα ἀθορ ψμαγαϊηψ, ΤΩΥ͂ 

ΠΟΙν ΒΏγΙπ6.᾽ 
ἢ θέμις ἐστὶ, κιτ.λ. τ “88 ἰ8 Δ]]ονδὰ Ὀγ {π6 τὴ 97) Πφαυθη διηοηρϑύ 

τηογύδ] τηθ6η.᾽" 
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο. ΟἸΔΡΙΏΔΠ {Π|18 ὑγΔη8]δῇθ88 : 

“Βοίῃῃ ἔπ66 δηὰ οὐῃϑὺβ οὐ {Π6 ἱπητηοσίαὶ βἰαίθ, 
ΜῪ βοῃηρ; 5})8}} ΤΠ] ΟΥἿΖα ἴο 6η611685 ἀδίβ.᾽" 

Μύυγθ ΓΘΠΊΔΥΚΒ. ἃ8 {Ό]]Ονγ8 γαβρθούϊηρ {Π6 ρσξοργαρῃϊοαὶ ἱπδοουγδοίθβ οὗ 
{18 Ηγ πη (566 το 10. νο]. 11. Ρ. 330 : ““Οοαϊοα ἰβ ρῥαοθά θδίνγβῃ 
Οπηομδβίιβ δηα Ηδ]ἰαγίιβ (64); 18. τθὰ] δἰ θοίηρ θθίνγθοη Ηδ]αγίαβ. δπᾶ 
ΠεΙρμϊ. ΤῈ ροά 5 4180 τηδᾶβ 0 οὔ 88 ὕῃ6 Οδρῃ ββιβ αὖ Οοδ]θᾶ, ἃ ἰονη 
ΠΠΔΗΥ͂ Πη1168 αἰδύδηῦ ἔγοπη ἂπν ρᾶγί οὗ {Π6 σοιγβα οὔ {πα χῖνοσ. ΤῊ δπο- 
ΤΔ]168 οὗἁὨ ΟΥΙ58:5 8 ΟΥ ΤΙ ρ )ῖσ Τοροργαρην (νυν, 91--104), νοῆι ἅγα σοιη- 
ΠΟ ἴο ΟὐΠΘΥΓ Δι ΠΟΥΒ, ΟΥρΊπαῖθ ἴῃ ὑῃ6 ὑνοίοϊα σοηξιυβίοη θθένθθη [Π6 
Βδογθα ἰοη ἃπὰ {Π6 ροτί οὗ ΟΥἶββα, πα θδίνγθοη ΟΥἶββα δηᾶ {π6 δοΐμα] 
βἰΐ6. οὗἨ {Π6 ἰθηρ]8. Τὴ βῃϊρ, ἰπ 18. σΟΌΓΒ6 8]οηρ {Π6 ὑγθϑίθση 5ΠΟΓΘ οὗ 
ῬΘΙΟΡΟΠΠ6βιι8, 18 8180 τηδα 8 ἔο ρᾷ88 {6 ἱπ]απά ἰονγηβ οὗ ΡΥ πα ΤΉγνπι, 
ΟὈν]ΟΙΒΙΥ ἔγοιη {116 δυο 8 δηχίθίν ἴο βύσίπρ ἐορσθίμου Ηοιηδγὶο ΠΔΙΏ68. 
Α ρίαποθ δὖ δὴν ροοα πηᾶρ Ὑ}}}} ΒΟΥ ΠΟῪ βίγδηρθὶυ {Π|6 ΟΥΠΘΓ 5.65 ἈΓΘ 
οοπξουπάθα. ΤῊ ποίεβ οὗ {Π6 τηοάβθγῃ δομπημηθηίαίουβ οα ν. 250 (θά. 
ΕγδηΚ.) αῇογα ροοά δνϊάθποθ ἤονν θββθῃς 8] ἃ Κπον]θάρα οἵ αγθοὶς ἰορο- 
ΒΥΔΡῊΥ 18 ἐο {Π6 ογἰίο οἵ ατβεκ ᾿ἰξογαίαγθ, ὙΤῊὴ6 Πὶρἢοϑῦ βατητηϊξ οἵ Π{Π 808, 
ΒΡΡοβθα ὈΥ ὑῃθῖὴ το ονογίορ {π86 πρὶρῃθουγίηρ τἱάρα οὔ Οδρμδ]οηΐα, ἰ5 ἃ 
ΤᾺ Θ ΓΘ Ὦ1]}1 [πῃ ΘΟΙΏ ΡΔ βοὴ ἢ Μουπὺ ΖποΒ, οὗ [Π6 Ἰαΐέου ἰ5]δηα,"" 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΗΒΕΜΕΒ (ΟΚ ΜΕΒΟΥΕΥ). 

Οο]ογί ἄρα οὔβογνθβ (' ασθοκ Ροοίβ, ρ. 291) ἐμαὲ Ἡδυιηδηπ Ἠᾶ5 δου οὶ ν 
ΓΘΙΔΔΙΚοα {Π|6 ΘΟΠΙρΑΓΑΕν 6 ΤΑΥῪ οὗὨ ΔηΥ Ἠϊδύιιβ ΟΥΎ Ορθὴ ψόνγθὶβ 'π πη 5 
Ἀγπηη, δΔηἃ ἢδ8 1 50]Υ Θοπο! 64, ἔγοτη ἐῃΐβ ἐδοῖ, (πδὲ ἰδ τησδὲ πᾶν θδθη 
ΘΟΙΩΡΟΒΘα ἴῃ δὴ ἅρσα ἰοὴρ 5 βθημπθηῦ ἴο ἐπαΐ, ΟΥ 1056 οὗ {πὸ Πιαα απὰ 
Οἄνββου, πὰ ψ ἤθη {Π6 τι58 οὗ ἔῃ: ΠΊραπι πᾶ ἃ8 Δἢ ἃβρί γαίϊοη Οὐ ΒΌΡΡΟΓΙ ἢ ρ, 
Ῥγθὴχ ἴο ᾿ῃ 1018] νον 6 18. ν᾽ 5 δἰτηοϑὺ οὈβοϊοίθ, 

δὲν Τοϑηια ΟΡ ΠΟ] 48᾽5. ΔἀΠλΙΓ Ὁ ]6 Ρἱοίαγο οὗ “ ΜΕΥΟΌΓΥ 88 ἃ ΤὨϊο᾽ ἰβ ἃ 
ΘοΙΡ]οΐθ οι θοάνίηρ οὐ ὑπ βρίγιῦ οὗ {158 ἤγηη. ἴμ ἰΐ Ἡθγιηθϑ ἰς εἰοὰ 
ὙΥ ὑῃ6 σΠαγαοίο οὗ ἃ ρουίθοί ϑιρδῃΐβῃ Ρίοατο, ἃ βοτγί οὗ 1,878. }}10 ἀδ 
ΤΌΓΠΙ6Β ἃπηοηρϑὺ {Π6 ροα8, βίρα!ηρ ἐμοῖς ροοᾶβ, ρ!ανίπρ ἐμθ πὰ ἐγίοκβ, πᾶ 
ΤΘΙΠἰπρ᾽ ΒΟ. ΘΠΟΓΠΊΟΙΒ, ΒΟ ἢ. ἱπηιποτγία] 165. ἴὸ βούθθη ᾿ϊπηβοὶ ἔχοι ἀδέδο- 
ἴοι, ἐπδὺ οογύδι αν πὸ μηδ ἰηϊοῦ σου] δυο αν ἐπ γδηϊν ἰοὸ {πη κ οἵ 
Τἰν Δ Πἰπρ {πο πὶ οἷ ὀατί!. Μαγα (ου ἐμ αἰαϊδοΐ οὗ τηἷβ Ἡγτηη) ΟΌΒΕΓΥΘΒ, 

ἦν 
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“{Πδὺ ἀτηοηρ ἐπα ἰγᾶθαβ οὐ “οϊίδηι, {η8. τη 8 Του Κα Ὁ ]6 ἀγ6,--σν. 100, 

ἀθρόας οὔσας: ν. 133, περῆν. Τὴ Ἰαύίογ ὕθγπι τηοάθυπ ΘΟ ΙΘἢὗδίοΓϑ 

μάνα οογγυρίθα ἰηΐο περᾶν, [Π6 ἔογπιοῦ ἰμΐο ἀθρό᾽ ἰουσάς. ἴπ ν. 172, ἔΠ|6 

Ρτοβαπύ σϑδαϊηρ, ἀμφί, νγὰ8 ῬγΟ Δ ἄμμε, τοϑίουϊηρ; {Π|6 ΠΟΥ͂Ν ἀοβοϊθηΐ 

86η86 ἃπα βυπίαχ οἵ {π6 ραββᾶρα (οοιηρᾶτα 465, ἀπ Οαγ58. νἱΐ. 295). 

Αποίμοῦ ΖΒ ο]δπὶ σου]ὰ Ὀ6 φή, ἴῃ γ. 241, 1 Ἡδγιηδηη 8 ΠΟΘ ΨΘΥΝ ΓΘΆ801- 

4016 οοτγγθοίίοη θ6 δαπιῖτίθα. Α8 δχδιῆρίθβ οἵ Ἡδβίοαϊο ΡΠ ΓΔΒΘΟΪΟΘῪ ΤΉΔΥ 

θ6 οἰξοά {πὸ {116 Λητοΐδης ἴοΟΥ ΑΡΟΙ]Ο, ὑποχδιηρ]θα ἰπ ΗΟΠΊΘΥ οἱ {6 Τα- 

τααϊπίηρ; Ηομηθσῖς Ροθμι8, θαΐ νυ μΐο ἢ ΟΘΟΌ 8 81Χ {{πη65 ἴπ 18. ἩγΊΏΠ, πα 

ὑνῖο ἴῃ Ηρβίοα : ἂπᾶ {π6 ρῆγαβεβ ἀμαρύσσω, ἀμαρυγή, τετράς, κᾶλα, 

φηλήτης, γηρύομαι, θαυματὰ, ἔργα;----8}}] σοΙηπηο0 ἴο {16 ᾿γη ἃπᾶ ἴο 

Ηδβίοα, μρζηοιση ἐο Ποριον. ἼΠοβα οἵ γέροντα κνώδαλον Ἀπ θῆλυς 

ἀὐτμή ἅτ 8180 ἰπ σμαγδοίθυ, ᾿Γ ποῦ ἴο {π6 Ἰουζθυ, ΡῬΌΓΘΙΥ Ηδβοαϊο (ΤΏ Θορ. 

696: ϑοιΐ. Ηεγ. 395); δπὰ [Π6 ΒΟΠΊΘΙΥ ΡΓΟΨΘΓΌ ἰπ ν. 806 οσουγβ ἴῃ  ΤῊ6 

γ οΥΚ8 δα ΤΠ αν8᾽ οὗ Ηεβοα, ν. 802. ΟΥ̓ΠΘΥ ῬΘΟυ] ΙΑ 0165 οὗ ἸΑΊΟΠῚ 816, {η68 

86 οἵ αἰών, βἰπρΌϊΑΓ ἀπᾶ ρ]υγα], ἰπ {Ππ6 86η886 ΟὗὨ Ϊηοϑὑϊπ ΟΥ̓ Υἱΐδ] Ραᾶγίϑ ; 

οὗ κραίνω ἃπᾶ ἐπικραίνω (νν. 427, 531, 599) ἱπ {π6 86η86 οὗ “ οΟἸο γαίθ ἢ 

ν. 28, σαῦλα ποσὶν βαίνουσα: ν. 149, ἧκα ποσὶν προβιβῶν. ἈΑαά {Π6 

[Ο]]οστίηρ: ποη- Ηοπηθγίο οοηὐγδοίίοηΒ,---ν. 178, κἀγώ: ν. 582, φιλῶ: γ΄ 4θ5, 

ἐδύνω, εἰ6. Αἰποηρ; {Π6 Δρρᾶγθηΐῦ 8ΠΟΠΊΆ]168 οὗ βυπίαχ, Β0Π|68 Π]ΔῪ 6 ΓΘ- 

τπηθαϊοα Ὦγ ἃ οἤδηρα οὗ ρυπούαδίίοη. Τμὰβ ἴῃ ν. 80, τοδὰ ἄφραστ᾽" ἠδ᾽ 

ἀνόητα. ἴῃ γ. 240 {πΠ6 ραυπούίαδίοη 

ὡς Ἑρμῆς ἑκάεργον ἰδὼν ἀλέεινε" ἕ αὐτὸν 
ἐν δ᾽ ὀλίγῳ συνέλασσε κάρη χεῖράς τε πόδας τε. 

νου] ρίνα β6η86, ὑπουρη δἀάϊηρ πού ου ΡΘΟυ] αΥν οὗ Ἰάϊοτι (0 {Π086 

ΔΙΓΘδΔαν ομδΥρΘ 816 οα ἴΠ6 δυΐπου. 
1-100. ἄγγελον ἀθανάτων ἐριούνιον -- “[Π6 Ἰ0}- ὈΓΙΠΡΊΠρ᾽ ΠΙΘΒΒΘΠΡΘΥ οὗ 

1Π6 ἀδαίῃ]658 ροαβ.᾽" 
νυκτὸς ἀμολγῷ -- “ ἰπ {π6 ἀδρίῃ οΥ̓́ΓΆ]1π688 οὗ {π6 πὶρ ιν." Βυλτηᾶπῃ 

ΟΌΒΟΓγ 5 ὑπαῦ ἰδ 18 δῃ ἱπιᾶρθ ἀγάνγῃ Οὐ ρί πα }}ν ἔγοτα ἃ γι, δισοϊϊπρ αάθν" 

(οοπηρᾶγα {Π6 γουῦ ἀμέλγει»), ἃ 5:5: η1ῆ 65 Δηγὑΐηρ; ΘΟπ16 ὕο γιζέηιθ58 ἃπὰ 
οογμιρίοἐθη.688. 

πολυτροπὸν αἰμυλομήτην -- “ νογϑα! 116, οὗἉ τὶ ΡΠ ηρ; ΘΟΌΠ86]8.᾽} 

σαῦλα ποσὶν βαίνουσα -- “5Ξιδρρίπρ; αοἰϊοαίοῖψ οπ ΠΕΥ θοῦ." ΟΟΙΏΡΑΓΘ 

[Π6 ἀοϊοαΐο βιαρρίπρα οἵ Κίπρ Αρᾶρ ἱπ [6 ΒΟΟΚ οὗ ϑῃμαεὶ, 
σύμβολον -- “ 5ῖρπ8), οΥ ρίφασο οἵ ποοὰ ΙυοΚ.᾿ 
ἄθυρμα -- “ Ρ]αγίμίηρ,᾽ “ ἴον. Ἐρίο νογᾶ -- Αὐ|Ο παίγνιον. 

αἰόλον -- “ οὗ ΠηΔ ΠΥ ΘΟΪΟυΓΒ,᾽ “τη Υ]6υ.᾽} ; 

ἔνθ᾽ ἀναπηλήσας γλυφάνῳ, κιτ.λ. ὅϑ5Π6|16Υ ν06}} ὑγδηβ]ί8ϑ : 

“ ΤΉΘη βοοορίπρ; νῖῦἢ ἃ ΟὨἶ56] οὗ ρυοὺ βίβεϊ, 
Ηδ Ὀοταά {Π6 [1{6 ἀπὰ 5βοὰ] ουὐ οὗ [πΠ6 Ὀθαϑί. 
Νού 5 06 Υ ἃ ϑυν Ππουρῃῦ οὗὨ ψγοΒ ΟΥ̓ νΥ68] 
Ἠατγίβ Τπγοῦρῇ {Π6 ἐαπηαϊῦ οὗ ἃ Παϊηδη Ὀγοαϑύ 
ὙΠ οἢ ἘὨγοπρίπρ σᾶγ65 ΔΠΠΟΥ͂---Ποῦ βυ 6 ΜΓ ΉΘΕ] 
ΤῊ ἤδβῃθβ οὐ 105 Τοσίαγα δηα ὑηγαϑὺ ; 
Ουῦ οὗ {π6 ἀϊζΖν δου 68--ἰ πη Μαϊδ᾽ 8 8501, 
ΑΙΙ μᾶῦὺ μα αἰά ἀθνῖβθ μαίῃ ἔδβαί!ν ἀ0η6. 
Απά {πγουρἢ {Π6 τογίοίβ6᾽ 5 παγά, βίγοπρ; 5Κ11, 
Αὖ ΡγΌΡΕΓ ἀἰβίδποθβ 5Π18}} Π0]68 Π6 τηᾶ66, 

᾿ 
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Απᾶ {αβἰοπρ {86 ουέ βίθπι8 οἵ γΓθθ 8. σ᾿ 1 η, 

Απᾶ νἱἢ ἃ ρίθοα οἵ Ἰθαῦμογ ονοι]αϊα 

ΤῊ ορϑη βρᾶςθ, ἃηά ἤχρα {16 οἰ 118 ἴῃ, 

Εἰς; [π6 Ὀγϊάρσα το θοίῃ, δὰ βεγείομθα ο᾽ ΕΓ ἃ}} 

ϑγιηρΠοηΐοιιβ οογ8 οὗ βιιεαρ-ρι την ὉΠ πη10Δ]. 

Μοη μα ᾿ιδὰ πγουρηῦ {Π6 Ἰονον Ἰηϑγαμηθηῦ, 

ΗδΦ {τὶ οὰ 1Π6 οπογᾶβ, δπᾶ τπδᾶθ αἀἰνίβιοη τηθεῦ, 

Ῥχοιυαίηρ ννἱυ 66 Ῥ]θοίγαμη, δπα {μ6γ6 νγθηῦ 

ὕρ ἤτοπι Ὀθπθδίἢ ἷ8. Παπα ἃ ὑμπλ]ὺ βυνθοῦ 

Οἱ τιϊρμὺν βοιπά8, πὰ ἔγομη ἢΪ5 1108 18 βθηῦ 

ΠΑ 5βίγϑα οὗ ἀπρτγοιηδαϊαἰοα νυ], 
Τογοιβ ἃπα νυ] πα νυδηΐοη---ϑ 0 γΟῈ ΠΊΔΥ͂ 

Ηθαγ διηοπρ ΓΕΘ] ]οΥ8 ἢ ἃ ΠΟ] ν.᾽ 

ἀναπηλήσας. ἘῸΓ {15 ΒΑΓΠ68 τοδ 8 ἀναπηδήσας, Ετγποϑῦὶ, ἀναφηλήσας, 

Ἡδγπδηη, ἀναπιλήσας. 

ἐπηετάνους τε λέβητας -- “ {π6 ᾿αϑύϊπρ; (ἔγο πη γα [0 γΘ81) οδ] ἀγοηβ,᾽" 

ΟΥ̓ “16 ἀπηϊνούβαγν ({65{1γ6} οΔ] ἀγΟ8,᾽ἢ 

ὁρμαίνων δόλον αἰπὺν ἐνὶ φρεσὶν -- ““ βἰαγιϊπρ, ἃ ἄθο» (1.6. οὐπηϊΠρ) 

βἰγαύαρομα ἴῃ ἢἷβ τηϊπα." Οὐοιηρᾶγα {Π6 ΕΠρ] 5} νογὰ ἄθορ ἴῃ {Π6 86η86 οὗἁ 

ἐηποισίη, οιηηΐη. 
βοσκόμεναι λειμῶνας, κ-τ.Ἀ. Ξε “166 ἀϊπρ, ἀρομ {16 τηρϑάονϑ, ὙΠΙΟῊ ΔΓΘ 

Ἰονθὶν ἃπὰ ἀππιοννθα." 
πεντήκοντ᾽ ἀγέλης, κιτ.λ. Ξε“ ἔγοιη ἐπ6 πογᾷ μ ομέ οὔ ΠΥ Ἰουα-Ἰονὶπο 

ΟΧΘΙ.᾽ἢ 
ἴχνη ἀποστρέψας -- “ πᾶνίπρ; τανεγβοα ὑΒ6 γ ((οοὐ-νύγδοοβ.᾽᾽ 80 Ηδθγοῦ]88 

ἄοοβ στὴ (π6 οχοη οἵ Θογσοη, 806. ἰ0 [ἷνγ (ὈΚ. 1.), ἀπ 8180 ΟΟΙΏΡΆΓΘ 

Ὑ γρ" 5 σδοὺβ (ἤδη. νὴ. 211): 

« Αἴᾳαδ μο5, 8 4υὰ ἔοτοηῦ ρβάϊθιιβ νϑβεϊρία σθοεβ 
Οαυάᾷ ἴῃ Βρδ] αποδηὶ ἰγδοίοβ, γΘΥβί84 16 ὙἹΔΙΊῚ 

Τπάϊοῖ5 ταρίοϑ, βᾶχὸ οοου!ία ρα ΟΡΔΟΟ. 

Ωυςτοπίθιν πῸ}1 δα βρϑϊαποᾶπι β'ζπᾶ ἐθγθθδηΐ.᾽ἢ 

ἔμπαλιν αὐτὺς ἔβαινε -- “ π6 ΒΙχηδ6} νγαϊκοὰ δαοζισαγα.᾽" 

ἢ πολὺ οἰμήσεις, κιτ.Ἀ. Ξε “ νογ]ν, (πο δ} δάνδποθ ἔδυ (πὰ τῃ8 

ουγηθν οὗἉ 6}, Ὀθέογθ 8ἃ}} {1686 (Ρ!η 5--τοβαρΡΙν φυτὰ) οὗἉ {μϊπ6 88}8}} ὈΘΔΥ 

τγυϊ!." Ηοτγπαπῆ, ποῖ ΠΑΡΡΙΪν, ῬγΌροβοβ ἰο τα πολυοινήσεις. ΞΘ ΠΕΙ]ΘΥ͂ 

(Π5 ἐγδηβαίθϑ ὑῃ6 ραββᾶρδ ἰῃ ὕΠ|6 Β6η86 ΔΌΟΥΘ ΘΊΨΘΗ : 

“«ΤΠῊ6 οἷά τὴ ἀγθββίηρ ἰδ ΒΌΠΗΥ ΥἱΠ6 : 

Δ]1οο ! οἱ ζΓο]]ονν υυϊῦδι ὉΠ|6 ογοοκϑα βμουϊάογ ! 

Υοιι στὰ ἐπο56 βίθπηρβ ὃ είν ἐλον τσὶ! ὅϑαν' τοΐηθ, 

Μεοιπῖνϑ ουθη ψοῖς ἠνιιϑέ φγοισ α ἰἰέέϊο οἰάθγ. 

Αἰτομᾶ, 1 ρύαν, ἴὸ {π|8 δάνϊοθ οἵ τηΠ6, 

Α5 γοὰ νουϊὰ ᾽βοᾶρθ τ μβδὺῦ πιῖρηῦ ἀρ] ἃ ὈΟ]άΕΓ--- 

. Βροίῃρ, 866 ποΐ ; ἃπᾶ Πρδγῃρ, Πδᾶῦ ποῦ ; δηᾶ, 

1 γοὰ πᾶν υἀοτβιαπαϊης, ἀπαογβίδηα. ἢ 

ο χθθ-200. ἐπέλεψε σιδήρῳ -- “6 ρμροεἰθα οὔ {π6 θατκ αι ἢ Ὠἷ8 βέ66].᾽" 

αἰῶνας -- “ ὑπιοὶγ ᾿ἰνοβ, ἃ β86η886 πὰ πογὰ ρϑοῦ ᾶγ τὸ η6 Ποριογὶς 

Ροδπιβ, ποῦ ἑουπηά ἱπ ὑπ Πἰδὰ οὐ Οάνβϑον. 

νῶτα γεράσμια -- “ {π| γγ 6}}-ΡΥῖζρα οἰνῖμ65.᾿" 
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δηρὸν δὴ μετὰ ταῦτα, κ-τ.λ. -Ξ “ΤῸΓ ἃ ΥΟΥΥῪ Ιοηρ ἃηα ἱποδ] οι] 016 {1Π16 
ΔἰΟΥ {686 ὉΠ] ηρ.8.᾽ 

ὁσίης κρεάων ἠράσσατο -- ““ὈΘΟΔΠΊ6 Θηδηηοι 64 οὗὨ [Π6 ΠΟΙΥ 8αογήποο οἵ 
7166} (ὶῦ ψ]οἢ μ6 πον ἀδβίγθα το θ6 ΠπΠοπουγϑᾶ). 

ὀδμὴ γάρ μιν ἔτειρε, κ.τ.λ. --Ξ “ ΤῸΥ {Π6 ϑᾶγοιγ ρἰθιοθα Ὠΐπη, ανθη ἘΠοῸρἢ 
Ἦθ6 νγὰβ ἃ}}] ἰτηπηογί8]." ΟοΙρᾶγα δαρσίοηϊαβ, ΟἸδπαΐδη, 38: “ΝΙάΟΙΘ 
ῬΓΔΉΑΙΙ Ἰοὐιι5.᾽ 

οὐλόποδ᾽ οὐλοκάρηνα, κ.τ.Ἀ. Ξε ““ [Π6 δηξτα θοῦ, ἃπα [Π6 Θητἶγα μοδ8 Π6 
αὐΐου!ν σΟη Βα μη6α ἴῃ {Π6 νὰροΟῸ οὗἉ {π6 ἢτ8.᾽ 

κατὰ χέος -- “’ Δοοογάϊηρ ἴο {Π6 ΘΙΠΘΥΡΘΠΟΥ.᾽ἢ 
καλόν τε φόως, κιτ.λ. -Ξ “δηά [αϊγ {π6 Πρῃύ οὗ {Π6 Ἰηοο ΒΠ0Π6 ἩΡΟΉ 

Ὠΐπη." ΜατΙκ {Π6 δα]δούϊνα μθγα π86α δΔάνεγθ 4 }}ν. 
αὔρῃ ὁπωρινῇ --Ξ ““ 8ῃ) Δι 8] ὈΓΘ6ΖΘ.᾽ἢ 
μάλ᾽ ὀΐω -- “1 ααἴΐα θε]ϊονα.»" 
μῆτερ ἐμὴ, κιτ.λ. ΒΠΘΙΙΟΥ γδηβ]αίθβ ὑπ 8 : 

“««. ΠρΡΔΥ τη ΠΥ, 
ἘΘΡ] θα 510. ΗδθυπΊ65, ἐ ἡ πογδίογε βοο]ά ἀπά βοΐ ὃ 
ΑΒΊ.ΕΙ γ Υ6 ἰκ6 οὔμου θᾶ 0685 ἃ5 οἱά, 
Απὰ υπάδγϑίοοα πο {ῃϊηρ' οὗ γυῆηδῦ 18 υηδῦ, 
Απά οαγοά δὖ 8}1] ἴο ΠΘΔΓ ΠΥ τηούΠ Υ 56], 
Τ ἴῃ ΠΥ 5016 ὈΓαΐη ἃ Βοῆθιηθ Πᾶν ροῦ, 
ὙΈΊΟΙ, νυ ἢ 180 {Π6 5δογθα βἴαγβ του πα ἤδάυθη ἃΥ6 ΤΟ] ] θα, 
Ὑ}1] ργοῆῦ γοὺ πὰ τ8. ΝΟΥ 5Π8]}] οὐσ Ἰοΐ 
ΒΕ 85 γοιι ΘΟ. 86], νυ Πουΐ ρ 5 ΟΥ Τοοᾶ, 
Τὸ βρεπά οἱὐγ ᾿ἶν685 ἴῃ {Π15 Οὔϑοῦγα Δ0066. 
Βυΐ νγ8 ν}}}} Ιϑδᾶνϑ {1:15 Βῃδάου-Ῥθορ]βᾶ οᾶγβ, 
Απὰ 1ἴν8 διηοηρ {Π6 ρο45, ἃπα ρᾶ85 ΘΔ0ἢ ἀΔΥ 
Ιη Πρ ΘΟΠΠ ΠΪΟΠ, Βῃδτίηρ τ Πδῦ ΓΠ6Υ Πᾶνα 
ΟΥ̓ ρῥγοΐαβθ συθα! ἢ δηα ἀποχῃδυβίθα ΡΥΘΥ. 
Απα ΠΌμ {Π6 ρουθοη τυ] ἢ ΠΥ ἔα ΠῈΥ σάν 
Τὸ ΡΟ, 1 Μ}1}1 5ηδίοῃ ΤΩΥ 5086 ΔΥΔΥ, 
ὙΥΒΙΟἢ 1 τὴν ἔα μου ψ01}] ποῦ, δῦ 6 1688 1, 
ὟἾΠο δι {Π6 Κκίηρ; οὗ Τοῦ 6γ5, οδῃ Ὀαῦ {Ὑγ. 
Απὰ 1 1 αἴομ δ᾽ 5 80η 5ῃοι]αὰ πᾶ τη6 ουΐὖ, 
111 σουπίουτηΐηθ ᾿ΐπὶ Ὁ ἃ ἄδθαθρϑὺ ρἴδῃ : 
ΤΊ ρίθγοθ {μ6 Ῥυψΐδη ἐθιηρ]6 γγ8}15, Ὁμοῦρἢ βύδαυΐ, 
ΑΠπᾶ 880Κ {Π6 ἔδηθ οὗ δβυθυυίῃίηρ 1 οδη--- 
ΟΔΙαγοη5 δηα ἐγὶροάβ, οὗ ρσγϑαῦ ψουίῃ, πὸ ἀουθύ, 
ἘΔΟῊ ροΟ]άθη οἰιρ, ἃπα ΡΟ] 5η 64 ὈγάΖΘη Ῥδη, 
ΑἸ] [Π6 ψγοῦρ!ῦ ὑΔρ ΘΒ 07168 πα ραγηθηΐβ ραν.᾽ ἢ 

ἀντιτορήσων -- “ Ῥυγροδίηρ ἴο ΠΟΥ ΤῊΥ̓ νΥὯΥ τὶρῦ ἐΠγουρἢ (18 γν8}18).᾽ 
γέροντα κνώδαλον -- “{ῃδῦ τηοηδίτοιϑ οΙα ἔδ]]ονν.᾽" ϑΟΠΊΘ 580, “ΤΟΟΙἢ- 

1688 οἱ {ε]]ον." ἨἩδγμμαπη σπουὰ τοαᾶ νώχαλον -- χαῦνον. ϑΏΘΙ1ΘΥ 
ΓΟΠ6Υ8 ὈΥ “πα΄ 88π|6 οἱά απϊηιαϊ.᾽" 

200--300. πάσας κεράεσσιν ἑλικτὰς - “811 οὗ {ποῖ σἱ ἢ οΥαΠρ] θα 
ΒΟΓΏ8.᾽" : 

πάντα λέγειν --Ξ “ἴο σοτηέ τ, ἴο δημιογ αἴθ 811} [Π6 ὉΠϊπρ8 1 Οἢ ;᾽᾽ πού 
Ξε ““ἴ0 880," ψῇο ἢ πουἹὰ Ὀ6 ὑη- Ἠοπηοτῖο. Μαῖκ {πᾶῦ ουοπ ἴῃ ἴδ6 
ΘαΥ]οϑύ ασθοῖκ, ἃ8 ΠΘΥΘ, {Π6 δηὐθοθάθηὐ πάντα ἴακ65 {Πη6 γοίαξίυο ὅσσα, ποῖ 
ἅ, ΟΥ̓ ἅπερ. 
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πρόπαν ἧμαρ ἐς ἢἤέλιον καταδύντα -- “ ἀυγίηρ, {Π6 ψΠΟΪ]6 ἄδγ, ἔγοπι {Π6 
ἄδννη Γογυναγα (0 {Π6 5 πκίπρ' βιη,᾽ ὁ,6. ἴο βαη- ἀονγη. Μᾶγκ {Π6 δοοιιβαίϊνο 
οὔ αιγαΐίοη, 47 ἐΐριθ, ΡΥ Ὀ]ν διὰ 18 ἕο Ὀ6 ἀπάογβίοοάα, 85 “ ροΥ᾽ ἴῃ 1 δίῃ, 
ἢ δῃ ἀοοιϑβαΐίυο 4150. 

ἐπιστροφάδην ἐβάδιζεν - “6 Κερύ βίερρίπρ δρουῦ, Ὀδοκυγαγ 8 δηα ἴου- 
να 5. Μαῖκ Ποῦο {Π6 ἔογοα οὗ {Π6 ἱπηρογίθοῦ ἔθ6η86. 

εἱλίποδας βοῦς -- “ ἐγαϊίϊηψ-οοὐο ἃ ΟΧΘΗ.᾽ ὅϑ0Π16 -Ξ ““ οἸατηβυ-[οοἰθα ;᾽ 
ΟὐΠΟΥΒ ἃραΐη --- “ οονθη-ἰοοίϑα 1: οὔ 6ΥΒ τ “' οχβηῃ, οὗ δέαψφογίηρ (βουστρο- 
φήδην) ἴοοῦ ;᾽᾽ οὐ ΠΟΥ̓Β ἀραὶῃ --- “ οχϑη οἵ δοηέ ἔοοί.᾽ 

ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι --Ξ “1 866 ψἱῦἢ τὴν Οὐστν οψ68.᾽ ΟἾὈβοῦγθ θα [ῃ6 
ἴογοα οἵ {Ππ6 πιά 46 νοΐσθ. 

ποσὶ καρπαλίμοισιν --Ξ “ ἴδαὐ {πᾶ νγα]κ δὖ ἃ ἰθαγίπρ βρ66α.᾽ 
ἐλόχευσε -- ““βοογοίοα,᾽ 
ἄντρον ἐς ἢερόεν -- “ Ἰπίο {Π6 ἀαΥκ πα πηϊβίυ οᾶνθγη.᾽ἢ 
προκαλεύμενος ἥδυμον ὕπνον -- ““ Ἰηντ{πρ' (0 ὨΙη86] βυθοῦ 5166ρ.᾽ἢ 
παπτήνας δ᾽ ἄρα, κ-τ.λ. -- “ δηὰ ροορίηῳ ΟἸΟΒΘΙῪ ἱπίο ΘΥΘΓΥ ΓΘΟ685, ΜΠ} - 

ουΐ Θχοορίϊομ, ἴῃ {Π6 πηὶρ ἢν πη Δ η810}.᾽ 
διοισόμεθ᾽ οὐ κατὰ κόσμον - “ΜΟῚ 8Π4}} 4αΔΥΓΟΙ, ἃ {πὶπρ γα οὐρὰ ποί 

ἴο ἀο.᾽ 
ῥίψω γάρ σε βαλὼν, κ.τ.Ἀ. Ξε ἔογ 1 81}4}1 Πα] ἂπα οαβὲ (Π66 ἰηΐο τυ ΚΥῪ 

Ῥαγίαγιβ.᾽" Οοιηραγο βοῦν 5, Ῥγοπηθίῃ. Ὑιποίαβ, 158 : 

εἰ γάρ μ᾽ ὑπὸ γῆν, νέρθεν τ᾽ ᾿Αἴδου 
τοῦ νεκροδέγμενος εἰς ἀπέραντον 
Τάρταρον ἧκεν. 

εἰς ζόφον αἰνόμορον καὶ ἀμήχανον -Ξ “ ἰπίο ὑπδὲ ρίοοιῃ οὗ ἀγθδάζα] ἀ65- 
(ἰηγν, ἃπα ΓῸΓ ΠΟ {Π6Γ6 18. πο γοιηθαᾶν.᾽" 

τὸν δ᾽ Ἑρμῆς, κιτιλ. Β΄ΉΘΙΠΟΥ {Ππ||8 ἐγδηβ᾽αΐθϑ ἐΠ6 ἃΓοΪὶ ΓΘΡΙῪ οὗἨ ΜΕΓΟΓΥ : 

“ΤῸ σψΒοιὴ ὑπ8 ΠΟΥ. 65 Β|Π] 7 ΔηΒυν ΟΥΘα :--ττῦ ὅ0 ἢ 
ΟΥ̓ ργοαῦ Πιαίοηδ, ἡναΐ ἃ ΒΡΘΘΟΝ 18 (Π18 ! 
Δ ν οοτηθ γοὰ θγα ἴο 88Κ τὴ6 νυῆδῦ 15 40Π6 
ΜΠ {μ6 νὰ οχθὴ ν Ὠ]ΟΝ,, 1{ ΒΘΘΙη8, γΟΙΙ ΤῊ 58 ἢ 
Ι Πᾶνα ποῦ βθ6θη [ἢ 61}, ΠΟΥ ἔγοῃη ΔΠΥ͂ ΟΠ6 
Ἦανα πραγὰ ἃ ννογᾶ οἵ {Π6 ψΠΟ0]6 Ὀ 1688 ; 
ΠῚ γοῦ 5ῃουϊὰ Ῥγοπ 86 ἢ ἱΠΊ ΤΏ 686 ΓΟΥΤΑΓα, 
Ι οου]ὰ πού {611} ποῦ ὑῃδη γοῖ ΠΟῪ Πᾶνα ᾿δαΓγά, 
Δῃ οχ-βϑίθδ!δὺ Βῃου]α 6 Ὀοΐῃ (4}} ἃπὰ βίγοῃρ, 
ΑΠΑῚ δαὶ θΐ ἃ {016 πον θοτὴ {πὶηρ, 
ὙΠΟ, γοί δὐ ᾿ϑαβί, οδπ ὑπῖη}ς οὗ πούῃϊπρ ΤΟ Πρ. 
Μν Ὀυβῖη685 ἴβ [0 βι16Κ, δηὰ 516 6ρ, δῃᾷ ἤϊηρ' 
ΤῈ ογαάϊθ οἰοί 65 θοῦ πι6. 4}} ἀὰν Ἰοπρ; 
ΟΥ, ΒΑ] -Ἀ5]6 60, ΠΘΔΥ τὴν βυθοῦ τού Υ δὶ πο, 

᾿ Απὰ ἴο "ὈῈ νυαϑῃδα ἴῃ νυαίου οἴθδη ἃ ὙΔΓΤΏ, 
Αὐᾶ Πυβηδα δηὰ Κἰββθά, δὰ Καρῦ Βθοῦγο {γῸ ΠῚ ἨΔΓΠῚ. 
ΟἿ, Ἰοὺ ποῦ δ᾽ δὺ' ἐπιὶβ φαδγγοὶ 6 ἀνουγθα ! 
ΤῊ δϑίουμπαθα ροάβ νου] Ἰδιρη αὖ νου, ἱἴ δον 
Ὕοιυ 5ῃοι!ὰ 8116 6 ἃ βέογυ 80 δὈβιιγὰ, 
Α58 {παᾶῦ ἃ πον θοτῃ ἰηδηΐ ἐου ἢ οοι!ὰ ἴαγα 
Οιὐἱύ οὗ ἰδ ᾿οτ6 ἴον ἃ βᾶναρσο Ποτᾶ, 
Ι ννᾶβ ὈΟΥ γϑβίογαδυ ἢ ΤῺΥ 51}8}} ἔδϑί ἃ ΓΘ 
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Τοῦ (δ πᾶοΥ ἴου {π6 γοδάβ, 80 μαγὰ δπα χορ. 

Αμπὰ { γοα Ὁμ]πὶς ὑπαὺ (Π18 18. ποῦ ΘΠΟΙΡ, 

Ι 5υνθαῦ ἃ ργοαΐ οαίἢ, ὈῪ τὴν [αύμ 68 μ6δὰ, 

ΤΠαὺ 1 5016 ποῦ γου ΘΟ, δηά Πδὐ 1 ΚΠΗΟΥ͂ 

ΟΥ̓ ὕο ομ6 δἰβ ψηὸ τηϊρῃϊΐ, οὐ οου]ά, ΟΥ̓ αἰὰ : 

Ὑ παίδνου [Πϊηρ5 σΟΥ 5 6, 1 40 ποῦ ΚΗΟΥ,, 

ἘῸΣ 1 Πᾶνα ΟὨΪΥ πραγ {π6 πᾶιη6.᾽ ΤῊΪ5 8814, 

Ἠδ νυἱηκοα 88 1ϑὲ ἃ5 οουἹὰ "6, ἃπα ἢϊ8 ὈΤΟΥ, 

Ὑγ 85 νυ ηκ] θᾶ, ἀπ ἃ ψὨβ016 Ιου σάν Π6, 

ΤῊΚ6 ομθ ψ8Ὸ Πρᾶΐβ Βοπ16 βίγδηρ Δυβυγαϊ ν.᾽ἢ 

οὐκ ἂν μηνύσαιμι -- “1 οου]ὰ ποῦ μοϑϑίδίψ ἸμέοΥΠῚ [π66. ΟὔΒογνυθ ΠοῸ 

ἂν δἰγοησίθοηβ [μ6 πϑραῦϊνο. 
βοῶν ἐλατῆρι -Ξ “ ὑπαῦ ἀτῖνο8 ἃννἂΥ ΟΧΘΙ,᾽) ἃ τη δ 6Γ, 

αἵτινες αἱ βόες εἰσὶ, κιτ.Ὰ. τε “ ψΨΠΗΔίαυου ΘΟ 816, [ΟΥ̓ 1 ΠᾶνΘ ΟἿΪΥ 

Ὠραγὰ ἔἴοπι (α]}κ6α ἀθουΐ.᾽" 
πυκνὸν -- “ ΟἸΘ56]ν,᾽ 7.6. “ 5|}]γ.᾿ 

μάκρ᾽ ἀποσυρίζων -- “ Βοηδίπρ, ἔοι ἃ ὙΥἰβ016, 80 88 ἴο Ὀ6 ποαγὰ αἴαγ. ἢ 

ἅλιον ὡς μῦθον ἀκούων -- “8 ᾿ξ π6 μοατὰ δη 1416 ΒύοΥΥ.᾽" 

ἁπαλὸν γελάσας -- “ΜΙ ἃ σ6η{16 511116.᾽ 

μὴ πυματὸν καὶ ὕστατον, κ-τ.λ.---ΒΌΡΡΙΥ ὅρα -- “ 866 ἴο ἰΐ, 1οϑύ ὕποιι ΠΟν 

Θπΐου ἰῃν Ιαϑὺ ἃπὰ ἢμπᾶ] 5166 ρ᾽ (θ6ἴογθ ἀθδ0}). 

800-400. ὀρσολοπεύεις -Ξ- “ ὑποὰ δηπογθϑῦ."ἢ 

δός τε δίκην, κιτ.λ. τε “πῇ ῃουύ ἀοἰν ρτδηΐ ἃ Ἰ6ρ8ὶ] ἱπνοβυραίοη, ἀπά 

[κα (6 Ὀδπϑῆν οἵ οπθὴ) Ὀθίογε Ζθαϑ, [π6 808 οὗ Ομγοηιβ. Μαῖκ {Π6 

παταδαϊδέθ ἔογοθ οὗ 1π6 δουιῖβδίβ μοῦθ.0 Οοιῃρᾶγο {86 ῬΏγαβο δίκας δοῦναι 

καὶ λαβεῖν. 

δίκης τάλαντα -- “ [868 508168 οὗ σὶρ ῦ.᾽; 

ἑσπέριος παρὰ θῖνα, κιτ.λ. τε ““ἴπ ὕΠ6 ΘΥ̓ΘΗΪΠρ, ΔΙΌπρ, [μ6 ϑ8 πα  ὈΘΔΟΙ οὗ 

[8Π6 τυ ἢ-τοβουπαάϊηρ; 588.᾽} 
ἀραιῇσι δρυσὶ -- “τΘπά6Υ 5ποοίβ οὗἉ {Π6 οἃ Ἀῤ 

τόνδ᾽ ἐφράσατο --- “ ΟὈδετν6 [Π18 ξΕ]]ονγ.᾽ 

μελαίνῃ νυκτὶ ἐοικὼς Ξε “Π|κ6 0 ἀδγκ πἰρας," Οοιηρατα Πἰδα, 1, 47: 

ὁ δ᾽ ἤϊε νυκτὶ ἐοικώς " ἀπ ΞΠΔΚΘΒΡΘΑΓΘ᾽ Β΄ Τυΐι5 Οεοβαῦ -᾿ “Νδιμθ ἴο ὕΠ66 

ἃ τὴᾶῃ ηιοσί {πὸ ἐπὶς ἀγοαάζμϊ τὐσηέ ;)" αἰδο ΠΙδᾶ, χὶ!. 408 : “Ἕκτωρ, νυκτὶ 

θοῇ ἀτάλαντος " ἃπὰ ΜΙ Ομ’ 8“ Ῥαγδάϊδ6 Τ1ιοϑὺ, ὈΚ. νἱ. : 

«δ οἡ Εἰβ πηρίουβ ἔοθβ τρεῦ ομνγαγὰ αἸΌΥΘ, 

αἰοογῖν ἀ8 πϊφῆΐ." 

5366 αἷ5Ξο Οαγβ86υ, χὶ. 000. 

οὐδ᾽ ἂν μήνυτρον ἀροίμην -ὸ “ποῦ Θνθῃ 88ου]ὰ 1 γϑοθῖυθ Κον πιψϑοὶ ἃ 

γουγαγα ΤῸΓ τὴν ἰῃἰουτηδέϊοη." ΟὈΒΘΥγ 6 {Π6 τη 416 γοῖοθ ὮΘΓΘ. 

δείξατο δ᾽ εἰς Κρονίωνα -Ξ “ ἀφοἸαγοα Πἰϑ ταϊπᾷ ἰο {π6 8οη οὗ Ὀτοπαβ.᾽" 

Ζεῦ πάτερ, κιτιλ. Τΐβ ΤΟΡῚῪ οἵ Ηθγμθ8 18 {μ5 ΘἸαρδηῦν γοπαογθα ὈΥ 

ΘΏΘΊΙΘΥ : ν 

“ Οτγραῦ Ταῦμον, γοὰ Κηονν ΟἸΘΑΤΙΥ, Ὀρίογθ μβδηά, 

Τηδί 811 νυ μϊοῦ 1 5881} βὰν ἴο γου 15 ΒΟΟΙΠΘ : 

Ϊ 81 ἃ πιοϑὺ νϑγδοίουβ ρϑίβϑοῃ, ἃπα 

ΤοίΔΠν ἀπδοᾳιαϊηἰθα νεῖ τἢ ἀπίτα ἢ. 

Αἴ ϑαητίβα Ῥῃαῦαβ οᾶπηθ, θαΐ ἱ0ἢ πὸ Ῥαπᾶ 

ΟἵἨ ροάϑ ἴο "θαγ μἷπὶ υυϊύμ 688, ἴῃ σγεαὺ δ τ). 

μ“ 
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Το τὴν Δθοάθ, β6θκίηρ μἷ5. ΠΟΙ ΓΘ γ8 {ΠΏ 616, 

Απᾶ ϑβαγίπρ {Ππαᾶὖ 1 πιιϑῦ 5ῃ ον πὴ ΜΓΏΘΓΘ ΠΟΥ 8ΓΘ, 
Οὐ πὸ νου! μὰ] πη ἄοόνγη {πὸ ἀαΥκ ΔΌΥ88. 
1 Κπονν ὑπᾶΐ δνυϑῦν Αροϊ]οπίδη ᾿ἰπ} 
15 οἱοίμοα νυνὶ βρεθὰ, πὰ πιρηΐ, πὰ τη] ] 688, 

Α8 ἃ ρσύβϑϑη ὈδηκΚ ἢ ον 6Υ5-τ θα, ἀ]}Κ6 ὨΪΠ), 

1 νγᾶβ θογη γϑϑίογααν, πα γ011 ΠΊΔΥ ΡἼ1688 
Ἠδ ψ6}} Κπανν {π|5  μθ μ6 ᾿πά τ! ρσθα {Π6 νν ΠΪΠὴ 
ΟΥ̓ θυ] νίηρ ἃ ροοῦ {{{π|6 πθ νυ ΒΟΥ ὉΠ ηρ;, 
Ταῦ 516ρῖ, ἀπ μανοῦ ὑποῦρῃν οἵ οονν- αὐ νη ρ,. 
Απὶ 1 κα ἃ βίσοηρ ἔθ! ον {πᾶ 5.6 4}8 Κὶη6 ὁ 
ΒοΙονο ᾿η6, ἀθαγοβύ ζαίῃ θυ,----ϑ Οἢ γοὰ ἃΓ6,---ς 
ΤῊ15 ἀτινίηρ οὗ {π6 ΠΥ 8 15 ΠΟῸΠ6 ΟὗὨ Π1ΪΠ6. 
ΑοΥΟΒ88 ΤΩ {ΠγΘϑΠο] ἃ ἀἴϊὰ 1 νᾶμα 6γ ΠΘ᾽ ΘΓ, 
ΘῸ ΤΥ 1 Ὠγῖνα  [ΥΘνΟΥΘΠΟΘ {Π6 αἰνίη6 
ϑη δηα {Π6 ροάβ, δά 1 Ιονβ νοι, διὰ οᾶγ6 
Ἐνθη ΤῸ {818 Παγα δοοῦβου, γΠ0 τημιϑῦ ΚΠΟΥ 
Τ δι 8ἃ8 ἱπποσθηῦ ἃ8 {Π6Ὺ ΟΥ̓ γΟυ. 
Τ 56, ὈΥ {Π|656 πηοϑὺῦ ρΊΟΥΙΟΌΒΙΥ του ρῦ ΡΟΥἑΔ]8-- 
(1 185, γοὰ 011} ΔΙΊονν, δὴ οαΐῃ οὗ τηϊρὶ) 
ΤΒτουρ ἢ ν Βῖοἢ {86 τα! πα 68 οἵ {Π6 ᾿πητηοΥδ }5 
Ῥα85 πὰ γδρᾶ88 [Ὁ δυ}σ, ἀἂν δηὰ ῃϊρῃῦ, 
Του ϊβίηρ; Βοθη68 ΤῸΥ {Π6 δῆ! γβ οἵ τηουίδ]8---- 
ΤΠδῦ 1 81ὰ ρ {1688 ; ἃπὰ 1 Μ}}}} γθααϊίθ, 
ΑἸΟΠΟαρ τηΐηθ δπθὴν 06 ργθαῦ ἃΠα βίγοηρ, 
ΗΪ5 οὐ] ἰῃγοαῦ. 0 ποι ἀδέοπα {π6 γουηρ,.᾽ 

γηλέα φωνὴν -- “ Ηὶβ οὐ 6], πῃ] πα ΒΡ6ΘΟἢ.᾽ 
ἐπ᾽ ἀβλαβίῃσι νόοιο --- “ἢ ἑπηοοθηοο οὗ τηϊπᾷ.᾽ 
ἠλιβάτῳ -- ἀνηλίῳ -- “δι η16885,᾽ ὃ.6. ἀαγ. 
400-800. ἐγκρύψαι μεμαὼς, κιτ.λ. ϑΏΘΙΙΘΥ ὑπ8 ὑγδηβ]αΐαϑ : 

“ ϑυάάθδη π6 οηδηροα Ὠἷ5 ὈΪδη, δπα νυ ἱτἢ βίγαηρο 511} 
ϑυθάποα {Π6 βίτοηρ, ᾿μαοπῖδη, ὈῪ [Π6 πρὶ ῦ 
ΟΥἁἨ νἱπηΐηρ πηιβῖο, ὕο Π18 τη ἱρ ΠΟΥ Μ01}} : 
Ηἰ5 Ἰοῦ-παμα μοὶ {Π6 Ἰγγθ, δηὰ ἴῃ ἢἷ5 στὶραΐ 
ΤΠ ῥ᾽ δοίγατη βύγαοὶς ἐπ οποσγάβ. ὐΠπΟΟΠαΏΘΥΔ]6, 
ὺὺν ἔγουιη Ὀθηθαῦῃ μ18 μαπα, ἴῃ οἰγοϊηρ; διρ 
ΤῊΘ μαύῃουϊηρ ΤΠ 516 ΓΟΒ86 ; ἃπα βυγθεύ ἃ5 ἰἍυβθ, 
ΤῈ ρΡοποίχαξζιηρ πούθϑ ἀἸὰ ᾿να πὰ που 
Μη {π6 Ὠρατί οὗ ργοαῦ Αροὶϊο; Π6 
1 ἰϑέθηδα νυ 811 8. 808}, ἀπά Ἰδιιρη θα ΤῸ Ρ]ΘΑΞΌγΘ, 
ΟἸοβο ἴο ἢἷ5 5146 βίοοά, παγρίηρ θυ] 6 55}Υ, 
ΤῊ πα αβ δα ον. πὰ ἴο [Π6 Τηθᾶϑιγ8 
ΟΥ̓ {Π6 βυνθοῦ ἴγγθ, ἔθη ΤΟ] ον ὰ Ἰοια δηα ἔγθα 
ΗΙ5 Ἰονοιῖιβ νοΐ ; ἔου 6 ὑπϊοοκϑα ἐπ ὑγθάβα γα 
ΟΥὨ μὲ ἄδθρ βοῃρ;, {Ππβίγαιηρ {π6 ὈϊγῚῚ 
ΟΥ̓ἐμο Ὀτρῃὺ ρσοάβ, ἀπὰ τμ6 ἀδτκ, ἀδβογέ θαυίὶ ; 
Απὰ πον ἴο {Π6 Τπτηογία]β ΘΥΘΥῪ ΟΠ6 
Α Ῥογύϊοιι νγὰ8 δϑβὶριηδα οἵ 8}} {πΠιὰῦ ἰ5 ; 
Βιυΐύ οἰϊοῦ Μηπθιηοβυηο αἰα Μαϊδ᾿Β Β0ὴ 
ΟἸοίμ6 ἴῃ ὑπο ᾿ἰρθν οἵ 1ῖ5 Ἰοχαὰ πιθ]οα 68 : 
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Απᾶ 88 ϑδοῇ ροῆ νγᾶβ ὈΟΥΠ ΟΥ̓ μδᾶ Ὀδριη, 
ΗΘ, ἴῃ ὑπο ῖγ οὐ οΥ ἀπ, πα ύ ἀθργθ68, 
Βαηρ; οὗ Π15 Ὀἰγἢ δηα θαίηρ;, ηα αἰα ΤΟΥ͂Θ 
ΑΡΟ]Ϊο ἴο ἀπαζίογ ]α Ἰουο.᾽ 

ἔφρασε θέσπιν ἀοιδήν -- “ Λαπρ] {Π66 {Ππ6 ᾿πβρί γα βοηρ.᾽᾽ 
οὐπώποτε -- ““ΠΘΥΕΙ͂ ἂὖ ΔῺΥ {1π|6 ὈΘίοΥΘ.᾽᾽ 
ἀμβολάδην --Ξ “ 5Βιθ]αία νοοςθ.᾽ 
οἷμὺς ἀοιδῆς. ΤΙ Μοβοον ΜΆ. γϑδᾶβ, ἃπα Ὀείθου, ὕμνος ἀοιδῆς. 

εἰρωτᾷς μ᾽ ἑκάεργε, κιτιλ. ϑΠΘΊΊΘΥ ὑπ05 Το μά6γ8 ΗΘΥΠΊΘΒ᾽ ΤΘΡΙΥ : 

“ΤῸ ψΠοπὶ {πι8 Μογοῦγυ, τ ῖῦἢ ργααθηῦ ΒΡΘΘΟΙ : 
«ΑΒΕ Ιν μαβϑύ ὑποὰ ἱπααϊγδα οὗἁἉ τὰν 5Κ11]: 
Ι ΘΏΥΥ ὑπ66 πὸ {ίπρ 1 Κπον (ο ἰθδοἢ, 
Ἔγθη {Π18 ἄαγ΄; ἴογ Ὀοία ἴῃ ποτὰ πα ν}}]} 

Ι που]Ἱὰ θ6 σϑηθ!α τυ ἢ (μ66. ὙΤποὺ οδηϑβύ ΤΌ Οἢ 

ΑἹ] ἐμΐηρβ 'π ΤΠ τνῖβ6 βρ  γἰῦ, πα ὑπ ν 5Κ1}} 

[5 Βίρμοϑῦ ἴῃ πάνθ διμοηρ ἴΠ6 80η8 οὗὨ 7006, 

ὙΠῸ ἴονθβ {π66 ἴπ {Π6 {Ὁ11π6885 οἵ Ὠΐ8 Ιουθ. 

ΤῊ6 ΟΟυ 56 ΠΟΥ ϑΌΡΥΘμ.8 Π85 ρίνθη ἴο {Π66 
Τἰνὶ ποϑῦ οὶ 5, οαὖὐ οὗ {π6 διμρ! πα 6 
ΟΥ̓ Ηἰβ8 ργοΐαβθ, βχ βδιβί!688 ὑγθΑΒΌΓΥ. 
ΒΥ {Π66, ᾿εἰ8 514, {π6 ἀορί 8 ἃγθ ἀπάογβίοοα 

ΟΥ̓ Πἰ8 αν νοΐοβ : ὈΥ ὕπ66 {Π6 Τηγϑίευυ 

ΟΥ̓ 811 ογδουϊαῦ ζαΐθβ, πα {π6 ἀγοδὰ τποοὰ 

ΟΥ̓ {16 ἀϊνίπογ 8 Ὀσεαί με ἃρ. ἔγβθῃ ], 
Α οὨ]4, ρεγοοῖνα [ΠΥ ταϊρηῦ πα τη) βίγ. 

ΤΠοα οδηϑὺ 866}. ουὖ ἃπα σομρᾶ885 8}} ὑπαῦ τῖΐ 

Οδη ἢπα οὐ (θδοὴ ; γεῦ 5ῖποθ ὕποιι νυ], ΘΟΙ16 Δ ΚΘ 

ΤΏ Ιγγϑ,--τθϑ τηΐηθ {Π6 ρίοτν ρίνίηρ; 10,-- 

ΦΟΥΚ6 [Π6 ϑυϑοῦ ὁμογᾶβ, δπα βίηρ δἰουᾶ, πα στὰ κθ 

ΤῊΥ Ἰογοῦβ ρ᾽βᾶϑασα ουὖ οὗ τηδην ἃ ἢΐ 

ΟΥ̓ ἐχαποδα βουμᾷ, ἃπᾶ σι ἤδοῦ Πρ 8 τη Κθ 

ΤῊ ᾿ἰχαϊα- νοϊοδά σοταγδᾶθ [8 1κ τὶ {Π66 : 

10 σδῃ δ} τηθᾶϑαγθα τηυϑῖο ΘΙ ΟαΘὨΕ]Υ. 

ΤΏ οπ Ὀθαῦ 10 θΟ]Α]Υ ἴο {Π6 Το γΕ] Ἰουὰ, 

Τιονθ- να κθηΐηρ; ἄδποθ, ΟΥ̓ ἔεαϑὺ οὗ 80] 6 τηη βίδίθ, 

Α ον ὕγ πἰρῃΐ οὐ ἄαν. ΕῸΓ (Π088 οπαονοα 

ὙΠ τύ πὰ πίβαοια, 0 Ἰηξοιτοραΐθ, 

Τὸ τθδομθβ, θα Ὀ]πρ; ἴῃ ἀο Πρ Ὁ] τηοοὰ 

ΑἹΙ ταϊηρ8 τ οι πηᾶῖκα ὑΠ|6 Βρίτῖῦ πηοϑύ εἰαΐε, 

ϑοοίμίηρ 016 ταϊπὰ νυ ἹΠ πηοϑῦ ΓΑτΊ 1 Ῥ]ᾶν, 

Ομιαβίηρ ὑπ6 μθᾶνυ ϑῃδάουνβ οὗ ἀἰβιηδυ. 

Τὸ ποβθ ΨἘῈἨῸ γα ὑπ5Κ|Π6α ἴῃ 15 βυγθοῖ ΟηρΡ6, 

ΤΒΟΌρΙ ὑμπον 5Ππο]4 απθβύϊοη τηοϑῦ ᾿τηρϑύπουϑι Ὁ 

15 πἰάάδη βου], 1 ρο58108 βοιῃθίίηρ, ἩΓΌΠΡ,, 

ΦοΙΩ6 56η561685 84 ᾿πηρου πϑηΐ ΧΘΡΙΨ, 

Βαυύ (ποὰ, ὙΠῸ τύ ἃ8 ψ 1886 88 ὕποι ἃυῦ βίγοι 

δῆ οοΙρᾶ88 8}} ὑπαῦ ποὺ ἀοβίγεϑὺ. [1 

Ῥγοβθηΐ ἔμθο τῖθῃ 0818 τη 516- ἤοννίηρ; 5Π6]], 

Κπονίηρ ποὺ οαπϑῦ ἰπίογγοραία ἴ6 Ὑ}8]} ; 

᾿Απὰ οὐ ἃ ὕνψο μοποοίοσυί το οῦμογ ἔθοα 
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Οα {Ππ|5 ριθθη πιοιιηΐαίη-8 1006 ἀπά ραϑίογαὶ ρ] δίῃ, 
ΤῊ Πογάβ ἴῃ ᾿ἰἰραύΐοπ. ὍΠΟΥ ν}}} Ὀγθθα 
Θυϊοκὶν οποιαρἢ 0 ΓΘΟΟΠΊΡΘη886 ΟἿΓ Ρδ΄η, 
1 το τπ6 0115 ἀπ οονν8 νγνγ6 ἕαΚα σοοά Πα ; 
Αμπά ποῦ, Τποὰρἢ βοπιοννηαῦ ονογ-[οηα οἵὗἉ βαίη, 
ατυάρο τὴ ποῦ {π6 Ῥγοῦϊ.᾽ "ἢ 

Ν 

θεὺς δ᾽ ὑπὸ μέλος ἄεισε -- “ἀπά {Π6 ροά φορέϊψ 58ηρ; ἃ βἰγαϊη.᾽ 
ὑπωλένιος -- “ “ιἢ 15 μαηα Ὀδπθαίῃ.᾽ 
αἴκε τύχῃσι -- “1 1Ό πᾶν 80 πᾶρρβθη, ἂπά ψου]ὰ {παᾶῦ 10 τηὰν.᾿ 
ἡμιόνους ταλαέργους -- “ Τη}]658 ραίϊθηῦ ἴῃ ὈΘΑΓΙηρ; νου Κ᾽ --τᾶη δοουγαΐθ 

ἴουο}ν οὗ παΐξιγ6. 
καὶ χαροποῖσι λεοῦσι, κιτ.λ. τε “ΠΙ0η8 οὗ ρ]δάβοπηθ δγ6, δηα Ὀρδᾶγβ οὗ 

τοἠλέο ὑυ5Κ8.᾽᾽ 

ΗΥΜΝ ΤῸ ΑΡΗΒΟΏΌΙΤΕ (ΥΕΝΟΞ). 

Οο]οτγί ρα (' αὐθοὶς ΟἸαββῖς Ῥοθίβ᾽) γϑιηδυκβ οα {Π18 Ηγπηη : “Νὼὸ ροϑί 
ΟΥΘΙ 50 ΓΡαΒ56 ἃ {Π86 ΤἱΟὮ 6585 ἃπα δθρᾶηοθ, {Π6 ὑναυπη ἢ ἀπ ἀδ]οδον, ὉΠ 6 
ἀϊρσηϊίν ἀπ ὑθη ἄρ μ658, οὗ {18 Ἔχ αι βιῦ6 σοτηροϑι 0. .. . Π 15 ΤΘΙΠΔΥΚΔΠ]6 
ἴον Ὀδὶπρ; Τουπαθα δα γον οα {π6 Ἰονγθ8 οἵ δϑπὰβ δῃηὰ Α πο 868, Δ Πα ἴἋοΥ 
οοπίαἰπίηρ ἃ τορουϊεϊοπ οὗ 1π6 ῬΓΌΡΏΘΟΥ οἵ {Π6 144, {πᾶῦ ὔπθᾶ5 δηα ἢΪ5 
ΡΟΒίοΥΥ Βῃου]ὰ τορι οὐοῦ Ττον. [ 15, ἱπάθθα, αυἰΐα Το]δὴ ἴῃ 108 576 οὗ 
Δ Πα θη τηθηΐβ, Πα ὑΠ6Γ6 18 9Π6 Ῥᾶββᾶψθ ἰῃ Ὁ ὈΥ ὙγΒ]0}} γι 6 Ἰθᾶτη ἐπδῦ ἴῃ 6 
ῬΗγυρίδηβ ΒΡΟΚα ἃ ἰδηριιᾶσα δητίγοὶν αἰ γθηῦ ἔγομη (Π6 Ττοαπ, πα ὈΥῪ 
ὙΥ Ὠ ΘΟ νγ τπᾶν ἰηΐδυ ὑπᾶῦ [η6 Τ ΤΟ] η8, ἃ8 ἢδ5 οΟὔὔθηῃ θθθὴ σΟὨ οὐ ΓΘ, 1067 
Ονοοῖα ἴηι ϑροθοί, ἃπα Ὀ]οοά, ἃ5 ὑπ Ὺ οογύδι ]ν ΤῈ ΓΘ ἴῃ τ ]ρίοη (566, Πον- 
δνοΥ, ὑπ Ἰαηριδρθ οὔ Δβον ] 5 ἴῃ {Π6 Αρδιηθπηποῖ, ννυ. 1058-1060, 10θ8-- 
1071, ἀπὰ 1210--1212, δ γῈ ΟἸγιθηχηδϑίτα πα {π6 ΟΠ ΟΓᾺ5 ὑγθαὺ Οδϑβδη- 
ἄτα ἃ5 ἃ ὀαγϑαγίαπ, ἃπὰ β86θπὶ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδ παίαταὶ ἰπαῦ 858η6 5ῃοιπαὰ Ὀ6 
ἰρηοταπὶ οἵ ΘΟ. Τὴθ ΟΠογαΒ. 68}}5 ἼτοΟΥ ἀλλόθρουν πόλιν). Βεγδηΐ 
Οὐ] δούβ {18 γ Υν οἰγοιτηϑίδηιοθ [0 Π6 δα θη οἱῦν οὐ {η6 [Πἰαα, γϑιηδγκίηρ 
ὑπαῦ πὸ τηθπηίΐοη 15 ΘΥΘΓ τπδᾶδ οὐ {Π6 ννουβῃὶρ οἵ Οὐ ῦ6]8. Τὴ ἔδοὺῦ 15, [8 

᾿ΜΟΥΒΗΪΡ οὗ ΟΥΌ6]6 νγὰβ ἃ Ρ.ιγυρίαη ΜΌΥΒΠΪρ, δπὰ {π6 ΤΥΟ)ΔΠ8 ἅγΘ ποῦ 
ΡὨγυρίδηβ ἰῃ ἩομιοΥ, ἐποιρῇ ὑπ  ν ἅγὸ ἴῃ ὙΊγρῚ]. Γμιογθῖϊ8 ΒΘΘΙῺ8 ἴ0 Πᾶνα 
θοτγονγθα {πὸ Ὁπουρῃΐ οἵ μὶβ ἕαπηοὰαβ ἱμνοοδίϊοπ οὗ ἡ δηὰβ ἔγοιη ἴῃ 6 ορθηϊηρ 
1ἰπ68 οὗ ἐπὶβ ἢγημ. ΤῊΘ 1Ο]]Οννίηρ Ραβθαρθ ἰδ ὈΥῚ Ὧ0 ἸΤῇθδη8 ἴΠ8 πιοϑὺ 
Ροδύϊοαὶ 'π ὑπ6 ρόθῖῃ, ἃμα γοῦ 1 {πῖπκ ἔθνν ρθύβοιβ οἂὴ γοδα ἰΐ τἰἐμοιυΐ 
ἐδο]ϊηρ; 15. σαπυΐπα Ὀθδιύν." Μάϊ ΟΌΒΟΥν 5 ἴῃ ἃ ποίβ (Ρ. 848, νοὶ. 11.): 
“ΤῊ ρΡορϑῦ 8 βρι ν οἵ ἃ οατγίοιβ. Δπδοηγοπίβιῃ, ἴῃ ἀ βου θῖηρ ΤΊ ΠΟ ἢ 8. ἃ8 
αἰγοδᾶν, ἴῃ ὕπ6 γουτῃ οἵ Απολιῖβ65, γοἀποβα Ὀν δχίτθιηθ οἱά-ἃρθ τὸ βθοοπὰ 
ἰμΐαπου. ΤΊ Πομι5, ἃ5 Ὀγοίμθι οὔ Ῥυΐδηι, νγὰ8. οοθνὰ] ἢ Α πο ἶβ68, πὰ 
τηδὺ ὑπογθίογθ πᾶν Ὁ6 6 811}} ἴῃ ὑπ 8 νἱσοὺγ οὗ τηδηῃοοά, οΥ Ἔυθὴ οὗ νου, 
αὖ {π6 ΘΡΟΟΝ οὗ {π18 δἀνθηΐαγθ Ηουμθυ, δοοογαϊηρ)ν, ἴῃ [Π6 ἰδ, τη δ Κ68 
Δύτογα, ἃ ραπουαϊίου Ἰδίθγ, " αἶῖβθ ουὐ οἵ {π6 Ὀ64 οἵ ΤΙ ΠΟΙ 8᾽ ἃ8 ΠῚ 51}}} 
γὶρογοῖβ 5 θαμὰ." 

1-100. ἥτε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσε Ξ-Ξ- “ὙΠῸ διποπρϑὲ {πΠ6 σοᾶϑ 
ἰβ νυοηῦ ἴο Γαΐβθ Ὁρ ἃ Ἰοῃρίῃρ ἀο]ϊοϊοιιβ." ΤῊΐβ 15 Τγθαιθηιν 118 ἔοτγορ οἵ 
δι δουϊβί. 
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ἐδαμάσσατο -- “Πᾶ8 βυράπιοὰ ἰο ΠοΥΒ61 ἢ (Δ α]6 γοἱο6). 
οἰώνους τε διιπέτεας -- “ ἀπὰ {π6 Ὀϊγά5 ὑπαῦ ΝΥ ἰπ 8}} ἀἰγθοῦ!Οη8.᾽" 

πρώτη ἐδίδαξε -- πού ““{π6 ἄτϑυ ἐδυρῦ," θυῦ Ξε “(8016 νγᾶ8 {ῃ6 2 ϑέ ίο 

ἰοαοὶ.᾽" ὍΠ6 δὐγιθοίθ 18 αὐϊία ρογϑοπαΐ. 
ἅρματα ποικίλα χαλκῷ -Ξ “ οἰιατγῖοίϑ5 Ἰῃ]αϊ ἃ νυ ἢ ὈγοηΖα."ἢ ' 

διαπρυσιοί τ᾽ ὀλολυγαὶ -- “ ἃπᾶ 16 5ιοιΐδ ὑπᾶὺ {Ἀ}}}} {πγουρ {Π6 

Θδγ." 
καλὸν γέρας ἀντὶ γάμοιο -- “ ἃ ἴαϊγ τηδ6ἃ οὗὨ ΠοποὺΓ ἴο ὈδΙᾶπο6 [86 1088 

οὗ τηδυγίδρθ.᾽ 
γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ -- “ 5λοέ ἱπίο ΠΥ 800] ἃ ἀ6]]οἸου8 Ἰοπρὶπρ.᾽" 

Μδγκ {π6 τιθίδρῃοΥ οὗ ἴπ6 Ὀονν. 
ἀκροπόλοις ὄρεσιν, κιτ.λ. -- “ὁ π6 Πρ -γδηρίηρ; τηοηΐαῖ 8 οὗὨ τηδην- 

τουηίαϊηθα [6Δ.᾿ 
θύρας ἐπέθηκε φαεινάς τε “586 ρμμέ ἔο (ἱ. 6. οἸοδ64) (16 ὈΓΠΙδηΐ 

ἀοοΥϑ.᾽ 
100--200. εἴ που ἀκούεις -- “Ἰξ γοὰ πᾶρρβϑη ἴο Κπον {Π6 πϑτη8 ὈΥ͂ ᾿Θᾶγ- 

ἴπρ 10 τ “ εἱ ἔογίβ δια ]5 (14 ποιμθῃ).᾿ἢ 
χρυσόῤῥαπις ᾿Αργειφόντης -- “ Μεγουγγ, ΜΠ μἷβ σο]άθῃ ναηᾶ,᾽ ἡ. 6. 

Π15 σδάπσθα8. 
φάσκε -- “16 τηαϊηἰαϊποα." ΤΙηΐθηβῖνα (Όγπὶ οὗ φημί. 

οὐ γάρ τοι κακοὶ, κιτ.Ἀ. τ “ΤΟΥ ΠΟ τηθδΠ ραγθηῦβ, 1 ἃΠὶ ΒΆΓΘ, οου]α Πᾶνα 

Ρτοάποδα 5πο ἢ ἃ τηδπ ἃ58 ὑπ γ5611.᾽} 
οἰολοπώλους -- “ οἵ ἀδρρ!οά 5ἰ66415,᾽᾽ ΟΥ̓“ τηδπᾶρίπρ; {Π6 866 α8.᾽᾽ 

᾿Αγχίσην δ᾽ ἔρος εἷλεν, κιτ.λ. Ξε “ΠΟΥ ραϑβϑβίοῃ 86ϊΖϑά Αποΐβ68, ἃπα ἢ6 

«πουρδῦ ὙΠ ποτά, ἀπὰ γογέλ λθ μἐἐογοα {{." Οὔβογνθ [86 ἔγθαθθ ΠΟΥ οὗ 

τἷ5 Ηοπιοεῖο Του] ΜΠ ΘΓ γοοϊη 15 ἀθβου θα, 

βουλοίμην κεν, κιτ.Ἀ. Ξε “ ΤοΥ 18 ἴῃ ὑπμᾶῦ σᾶ86,1 νου Ῥυθίου ἴο πιουπί 

τὴν 6, Ο ψοιηᾶῃ |Κ6 ἃ ροάά688, ἃπὰ {πθὴ ἴο βἰπκ ψιθ πίη {86 πουϑβ8 οὗ 

Ηδαε65." ᾿ 

ἕρπε μεταστρεφθεῖσα, κιτιλ. ΤΠ 5(οιῦ τιονθιηθηΐ, [6 516]1πηρ’ Ῥ8669, 

πα {Π6 ἀοιοπισαγα Ἰοοκ οὗ [π6 ρο 655, ἃτ8 ᾿ουομΐηρ; 516.8 οὗ Ποῦ ἀϊρηϊῆθά 

ἀο]Ιοδον. 
κατέθηκεν ἐπὶ θρόνος -- “ 6 Ἰαἰά {π6 ογπαηιθηΐβ ἅμα {Π6 ἄγθ88 οὗ {π6 

ποᾶάε685 οα {Π6 5θδΐ,᾽ ποῦ λθγβθίζ, ἃ8 Β0116 ὙΓΟΠΡῚΥ δα 10. 

ὄρσεο, Δαρδανίδη, κιτ.λ. ΟὐοἸοιϊάρα Ποῖα ααούοϑ ΟΟΠρΎ θ᾽ 5. γουβίοι οὗ 

015 ἀπὰ {Π6 ἔΟἸ]]ον πρ; 11Π68 : 
“ς ἈΠΟ Ἶ568, γγ8 16 ; 

ΤῊΥ [οπᾶ γϑροβα ἃπα Ἰθ μαγρῪ [ΌΥΒΔΚΘ ! 

Τιοοῖκ οα ὕΠ6 ΠΡ ΜΠῸ Ἰαΐα ἔτοπι ῬΏΓΥ ρα Ο8Π16. 

Β6ΠοΙα τὴ ψ}6}1--τϑᾶν 16 1 βθϑῖα [Π6 88Π|6 "᾿ 

Αὐ Ποὺ θτϑῦ οἂ]]} [π6 ομαΐϊηβ οἵ 8166} γγ6 6 ὉΤΟΚΘ, 

Απά, 5ἰαγεϊπρ; ἔγοτῃ ἢἷ8 Ὀ6 ἃ, ΑὨΟΠἾ868 ΨΌΚΘ. 

Βαυῦ ψμθη μΒ6 ϑηυβ νἱον θὰ ψἱποαυῦ ἀἰδραϊδβθ, 

ΗδΥ 5ῃϊηΐηρ πθοὶς θ6 614, ἂηὰ τδαϊδηῦ ΘΥ68;, 

Αν δὰ ἂμπά δϑδϑῃμθᾶ, μα ὑυγηθα 8 μϑδά 5146, 

Αὐτοιηρίϊηρ; υνῖ ἢ ΠΪ5 τοῦ μἰ8 ἔδοθ ἴο Πἰ46. 

Οοηζαβοα νῖ [ἢ νγοπάου, πα 1 [ἢ ἔδυ Ορργαββθά, 

[ἡ σίηρδα ννογὰβ ἢ ὑππ8 {π6 4πθθὴ δα αγοββαὰ : 

ΕΥΠθη ἢτϑῦ, Ὁ ροάάε655, 1 ἐπ ν ἔογπὶ Ὀε με], 
ΥΥ̓ΏΟΒ6 ΟΠΔΥΤῚ8 50 ἴαὙΓ Πυπηδηϊῦν ΘΧοθ ]θά, 

Τὸ (ΠΥ οο]θϑ018] μΟΥΤΕΥ ΤΩΥ̓ ΥΟΥΒ 1 Ραϊὰ, 

γ 
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Απᾶ τ παπλ ἐν Πρ] γα (ἢν δἱα, 
αῦ ποῖ, ἴῸΥ βθογοῦ οᾶυ86 0 Τη6 ΠΠΚΠΟΥΤΙ, 
ἨΙάβὺ (ἢν αἰνίπα ἱπηπηογίαὶ] βίαία ἀϊβοννη, 
Βαυΐ πον, 1 Ὀδρ {π66, Ὀγ {π6 ἢ]14] Ιον8 
6 ἴο ἢν [0 Π ον, “6 15- θθαγίηρ {ον6, 
ΟΟΠΠΡΑΒ510Π ΟἿ. ΠΥ υτηδῃ βἰδίθ ἴο 5ΠΟΥ͂, 
ΝΟΥ ἰοῦ τη Ἰθδα ἃ [ἰδ ἰπῆτιῃ ὈΘΙ]ΟΥν ; 
Τ)οίοηα πιὸ ἔγομῃ {Π6 νγοΘ5 νυ ὨΪοἢ τηογία]8 νγαϊ, 
ΝΟΥ Ἰδοῦ πι6 8876 οἵ τηϑηῃ {Π6 Θομηη0η ἔἴαίθ ! 
ΒΙΠ66 ΠΟΥΘΥ τη ν᾿ 0ἢ Ἰδηρσίῃ οὗ ἀἂν8 νγὰ8 Ὀ]6ϑύ 
ὙῈΟ ἴῃ ἀ οἰ ρ 5 οἵ Ἰονα ἃ ἀν ροββεββθα. 
Το πη 7ονθ᾽5 θδδυΐθοιβ ἀδορ το Υ {Π8 ΤΘΡ]ΘᾺ : 
“Β6 Ὀοϊ]ά, ΑΠΟΠ 568 ; ἴῃ ΤΥ ἴον οοπῆαθ ; 
ΝΟΥ τὴ6 ΠΟΥ οὐποὺ ροὰ ποῖ πϑϑαδϑβῦ ἰο ἔθδ , 
ἘῸΥ ἐποὺ ἴο 8}1} {πὸ Πϑανθηὶν Ποϑῦ αγῦ ἀθᾶυ. 
Καονν, γοσα Οὐ Ἰον65 Ποὺ 5Π8}Ὁ ἃ 505 ΟὈ δ΄ Π, 
ΠΟ ΟΥ̓ΘΥ 8}} {Ππ|ὸ τϑᾶ]η οὗ ΤΥΟΥ 5}8]] γείρῃ ; 
ἘΤΌΠῚ Ὑ ΠΟΠῚ ἃ γᾶς ΟὗὁἨ ΠΙΟΠΆΓΟΙΒ 5Π8}} ἀθβοθηᾷ, 
Απᾶ ψἼο86 ροβίθυν 5141} ΚΠΟΥ ΠῸ δπα : 
Τὸ πίπῃ ἔποιι 5Π4]Ὁ {Π6 πᾶπη6 “Ζ.η688 δΊΥΘ, 
ΑΒ 018 ΤῸΓ ψΠ056 οοπορρύϊομ ἴ τηυϑὺ ρτίονθ. ἢ 

200--300. Αἰνείας . .« . αἰνὸν ἄχος. ΟΌβοΥνο {πΠ6 ρὰῃ ρεγροίγαίθα ο [6 

ΠΔΠΊ6. 
υἷος ἄποινα --- “' ἃ8 ΓΘΟΟΙΏΊΡΘΠ86 ἴῸΓ {Π6 1055 οὗἉ ΠΪ5 80η.᾽ 
οὐκ ἂν ἔγωγέ σε τοῖον, κιτ.λ. ΟΟ,ρΤΘΥΘ ΠΏ 18 ΓΟΠΑΘΙΒ: 

“Οἡ [ΥΠ8 {ἈΚ {π686 1 ΠΟΥΘΥ οΔἢ ἀ6Β1Γ6 
Του 5Ππου]αβύ το ᾿πηπηου ΠΥ ΔΒΡΊΓΘ. 
Οουϊάϑι μου, ἱπαἀδοα, 48 πον που γί, το ηδίῃ, 
ΤῊΥ βίγεπσίῃ, ἐν θοδαίν, πα την γοὰίῃ γτοίδϊῃ ; 
Οουϊάϑι ἐποὰ ΤῸΥ ΘΥΘΥ ὑπ18 Τὴν ΠΞΌΔΠα ΡΤΟΥ͂Β, 
Τ πιὶρηῦ Ἰἶνα ΠΔΡΡΥ ἴῃ {ΠΥ 6Π611688 Ιονθ. 
ΝοΥ 5Ππου]ὰ 1 δ᾽ δγ πᾶνα οᾶιι88 ἰο ἀγθδα {Π6 ἀἂῪ 
Δ ΒΘΩ 1 πατιϑὲ τπουση (ἢν 1055 ἃπα Π1{6᾽8 ἀθοδΥ ; 
Βυΐ πο, αἴα5, ἴοο βοὸῖ δηα 516 τηϑὺ θα πα 
Βομθαίῃ [ἢ 6 γνοθϑ νν Ἀἰο ἢ Ῥαϊηα} ἃρθ αἰίθηα ! 
ΤηΘΧογΆὉ]6 ἃσθ, ΠΟ 56 νυ γ 64 5[αία 
ΑἸΙ ποτέ] ἀγοδα, δηα 811} ᾿πητηογία]β Παίθ.᾽ 

ἴσχεο -- "" ΟἸτηρ; ἴο ὉΠ 6π},᾿ (Ἰη144]6,) ΠοΙα ὑπαὶ ἴο ἐλγϑδοίζ, 
Κυπροῖο μεδέουσα. ΟὐΟπιρᾶγα ΗοΓδοΘ᾽ 5 “ Ροΐθηβ ΟΥρυ].᾽ἢ 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΘΕΜΕΤΕᾺΚ (ΟΕ ΒΕ5). 

Οοϊευίαρο οὔβουνο8 οἡ {π|8 Ηγπὴη (“ ΟἸαβδῖο Ῥοοὺβ, ρᾶρθ 802) : “ ΤΊιθ 
τηδπυβογὶρὶ οἵ ὅπ Ἡγθ ἰοὸ Οδγθβ, νν ]οἢὶ ἴῃ ΒΟΤῚ6 Ῥᾶγὶβ 18 ἴῃ ἃ ὙΘῪῪ ἔγδρ- 
τιθηΐατν β8ἰδΐθ, υνὰβ8 αἰβοουθγθα ἴῃ {πι|6 Ἰαϑὲ οθηΐασυ Ὦν Ο. Ει Μαι αὶ, ἴῃ τη 6 
Εἰθγατυ οἵ ἰμ6 ΠΟΥ ϑυποὰ αὖ Μοόβοονν, μα οοιηπηιηϊοαίθα ὈΥ Ὠΐμ, ἑοσ ΠΟΥ 

ἡ 
τὰ 

ἣ 
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 Γἢ ἃ ἴδνν Π1π685 οὗ ἃ Ἰοϑέ Ηγπη ἕο Βδοοθι5, ἰο αν ἃ αμηκΚθη, ἃ ΡΓῸ- 

ἴδβϑου αὖ π6 {{πἰνουϑιυ οἵ Τιοπάοη. ἘΘΠηΚΘη ΡῈ] 5η6 4 Ὁ Ψ οὐ 108] 

ποίθβ. ΤΏ ἢδ5 θ66η πιο αἰ νουϑιυ οὗ ορίηΐουι ΘΟ ποοσππρ [Π6 ρϑπαΐπθ- 
μ655 Οὔ (8. ῬΟΘΠΊ, ΟΥ, 1 5μοι ἃ γαύπου 8αγν, [08 Ἰἀ θην νι {π6 ΠΟ ΙΠΘΥΙΟ 

Ηνιμη ἴο Οογθβ, ὑυ ΒΟ σανίδι η]ν δχίϑίθα ἴῃ {Π6 βθοοπα οδηύαγν, ἃπαᾶ 18 

οὔθῃ φαοίθα ὮΥ Ῥαιϑβαηΐαβ. ΤῊΘ ρᾶββᾶρβδβ 80 οἰϊθαᾷ Ὦν Ῥαιβδηϊᾶβ ΑΙ ἴῃ 

ἃ 5||ρῃύ ἄδρτδα ἔγομ ᾿η68 ὑο Ὀ6 Τοιπα ἴῃ {Π|5 ῬΟΘΙ,.᾽ἢ 
1-100. τανύσφυρον --““ οὗ 516 61 ΔΗΚ]6.᾽ 
παίζουσον κούρῃσι, κιτιλ. ΟὐοΙ]ογάρο. Ποῖα ρἶνοβ ΗΟ]6᾽8 ὑγδηβιαίϊοη οὗ, 

{15 ῬᾶββᾶρῈ : 

“Τῃ ΝΥβἰα᾽ 5 υ]6, ἹὉἢ ΠΥΠΊΡΠ8, ἃ ἸΟΥΕΙΥῪ ἰγαΐη 
ΘΡΓΌΠρ; ΤΌΤ] ὑΠπ6 ὨΟΔΥν [αύ 6. οὗ {Π6 πηδῖη, 
Βαὶν Ῥγοβουρίπθ σοηϑαμπηθα {π6 ἤθθύϊῃρ ΠΟῸΥΒ 
Τα φῥ]θαϑίηρ βρογίβ, ἃη ἃ ρῬ᾽ μοκϑα ὑῃ6 βαυαν ἤον 6Γ5. 
Ατουπά [Ππ6πὶ ψὶ4θ {Ππ6 ἤδμιυ οΥΟΟὰβ ΘΊΟΥΒ ; 
ΤὨτουρ Ιθᾶγ68 οἵ γογάτγθ Ὀ]ΟΥ 8 {Π6 ΟΡΘΏΪΠΡ; [086 ; 

ΤῊ Πγδοϊηίῃ ἀ6ο] 165 ὨΪ8 ἔγαργδηῦ ΠΕδά ; 

Απᾷ ρυχρ]α νἱο]εῖβ ἄθοῖ {Π6 Θμδηη6]]6α τπηθδ : 
ΤῊ ἔαὶϊν Ναγοίββαβ, [ἃ Δῦονυα {Π6 ταοδῦ, 

Ἔν ταᾶρίο οττηθά, ἴῃ Ὀδδαὺν τΌ56 οομ[αϑβῦ. 

50 Ζονθ, ἴο δηβηδίο ὅΠ6 νἱγρὶ π᾿ 5 ὑποιρ Ή]1688 τηϊηά, 

Απὰ ρ]βᾶβα {π6 Βυ]οῚ οὗ ὑπ6 ὅ'δά68 ἀδβίρῃθά. 

ΗΦ6 οδυβδᾷ [Ὁ ἔτοια [Ππ6 ορϑηΐηρ βαυίῃ ἴο Τ56, 

ϑυσθοῦ το {π6 βοεηῦ, Δ] τ πρ᾽ [0 [Π6 ΘΥ68. 

ΝνοΥ αἰὰ πηοτίδὶ ΟΥ̓ σα] ββϑύϊα] ῬΟΥΤΘΥ 

Β6ῃοΙ ἃ βι6} νἱνα {1η08 Δάογη ἃ ἤοννου. 

Ἐτοπὶ {π6 ἀδεορ τοοῦ ἃ ῃυπαγθα ὨΥΆΠΟΙ ΘΒ ΒΡΓΆΠΡ, 

Απᾶ ἴο [π6 νυῖμ 8 διῃ ὈΓΌΒ18] οἀουγβ Πα Πρ, 

ΜΝ Βί ἢ, Πρ] νγαΐιθα ὁπ {Ππ|0 ν]ρΡ8 Οὗ ΙΓ, 

ΤῊ ρ᾽δάάοποά βαγίμ ἃπᾶ μϑᾶνθη᾿β ψά6 οἰγουΐῇ ΒΠΔ76; 

ΤῊ Ἰογ-ἀἰβροπβίηρ ἐγᾶρτᾶηοα Βργθδαβ ἃγουπά, 

Απᾶ οὐδδη᾿ 5 ὈΥΓΙΠΥ 5006}} νεῖ 5111168 18 οτονγηθά. 

Ῥ]δαβοα τ [86 5ἰραῦ, ποὺ ἀθθιηΐηρ ἀδηρ 6. ΠΙρΉ, 

ΤῊΘ [α]Γ ὈΘΠ6] ἃ 1Ὁ τ ἢ ἀΘβιγΙηρ᾽ ΘΥ6; 

Ἡοῖ δᾶρου παπᾶ 8516 βίγοίομβα ἴο 561Ζβ {Π6 ΠΟΥ͂ΨΘΓ, 

(Βεδυΐθοιβ Π]υβίομ οἵ {π᾿ ΘΠ ΓΘ] ΡΟΥΤΟΥ ἢ) 

ὝΠοη, ἀγθδατι! το ὈΘ ΠΟ] ! ὑπὸ τοοκίπρ' στουπά 

Τἰβρατίθα ; ψἱάοὶν γανπαᾶ ἃ ρα] Ρτοΐουπά. 

Βουίῃ ταϑῃῖηρ ἔγοτὰ 0Π6 Ὀ]ΔΟΙς ἃΌ 58 ΔΓΌΒΘ 

ΤῊ φ]ΟΟΙΩν ΤΠΟΠΔΙῸΝ οἵ {[μ6 τϑαϊτὴ οὗ τνοβϑϑ, 

ΡΙαἴο, ἔγοι ϑαύαση βργαηρ. ΤῊ ὑγθιη]1πρ; τηδί ἃ 

Ηδ 56ϊΖϑά, δπα ἴο [158 φσο  άθῃ ΔΓ οσοΟμγνοΥΘϑά. 

ΒΟΥΠΘ ΒΥ ἱπητηογίδ] βύθαάβ [Π6 μανοῦ ἢ168, 

Απᾶ ὑπ8 5Π6 ΡοιΓ8 ΠΟΙ ΒΡ] οἰ ηρ; ΟΥ]68.᾽ἢ 

λειμῶν᾽ ἂμ μαλακὸν τ΄ ἃρ ἃπᾶ ἄονη [Π6 βοῦν. τηρδα." ΟὈδβοῦνθ ὑπδΐ 

ἂμ -- ἀνὰ, ὈΥ αϑϑϊγηιαΐοτι. 
; 

καλυκώπιδι κούρῃ -- "ἴον [86 611], ΜΠΟ56 ἴδοθ νγὰϑ (3εϊνγ) 88 ἴμ8 ορβθῃίηρ 

βοννογ."ἢ 
᾿ 

χαριζομένη πολυδέκτῃ -Ξ 
ΡΙαΐο, [π6 ροά οὗ Π6}]). 

(ἀρ στα γ ὑπ6 ΤΘΟΘΙΥοΥ ΟὗὨ ΠΠΔῊΥ (8ου]5) ;᾽ ὁ. 6. 
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χθὼν εὐρυάγυια -- ““ νυ] 6-σονογοα θαυ ἢ.᾽ἢ 
ὄρθια -- “ γαϊϑίη ἤδγ' γοΐοθ,᾽ ΟΥ̓́Ξ- “ἴῃ 9 αγἐϊη ἰο1η65.᾽ 
ἔτι δ᾽ ἤλπετο -- “516 53{1}} ἱκαρὲ μου 5ῃϊηρ {π6 Πορβ.᾽ 
ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν -- ΜΙΠΓΟἢ᾽ 8 “ΟΥ̓ΩΥ τηοϊϑῦ Δηα αὐγ.᾽ 
πάσσατ᾽ ἀκηχεμένη -- ““ ῬαγίοοΚ οἵἁ, ἰῃ Ποῖ δηρα δ.) 
φαινολὶ τ “ ᾿Ιρὕ- ὈΘαγ]ηρ..᾽" - 
δὴ πᾶσαν ---8}], ιυϊίμοιιέ Ἔχοορίϊοη." ΟΡβεῖνα {π6 ἑἐπέθηδίυο ρονγοῦ οὗ 

{86 ῬΑγι οἱ]. 
εἴ που ὄπωπας- -- “ἰῇ γοι λαρροη ἴο ἢν 8566 Πδὺ Δηυ γα." 
ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα... .. ἄγεν --““ Θαγτὶ ἃ ΠΟΥ ΟΥ̓ ἀοιση ἴο [Π6 τηυγΚΥ ρἸοοΙη 

(οὗ Π6}1}. ΟΡβδϑῦνϑ {Π6 ἔοσγοα οὗ ὑπὸ νυ δῃ ἀσομϑαέϊυο. 
ἀμφὶ δὲ τιμῇ. ΤῊΪ8 56θῖη8 δουγιρί. [1 ΟΠΐα85 1 ἀο ποῦ 8566 {Π6 56η86 οὗ 

ἔπ6 Ῥαββδρ6, ἃ8 Ὁ ΠΟ βἰδηᾷβ. 
δαΐφρονος --“' οἵ ργαοηέ 500]. 
ὑδρεύοντο --΄ “ΕΓ ὑγοηῦ [0 αὐανν νγαίου ΤῸ ὑπϑιηβεῖνγοβ." ΜΙἋᾺ]86 διὰ 

ἱπηροτίθοῦ. 
100--200. ἐν σκιῇ. ΤῊΘ ὙγϑΙοΥ τγὰβ ἐπ υ οσ ὕδωρ μέλαν. 
κουρήϊον ἄνθος ἔχουσαι --““ ΘὨ]ογπρ {Ππ6 Ὀ]ΟΟπ οὗ οἰ] ποσὰ. 
πιλνᾷ -- “ ΔΡΡΙΟΔΟ6ϑύ.᾽ 
νῦν αὖτε Κρήτηθεν. ΟΟΙΙραγΘ συ] ἢ {Π|8 Ποιϊεϊοιι5 παγγαίϊνο ἐμαΐ οὗ 

ὕὝΠν 5565, ἴπ πΠ6 Οάνββου, χὶν. 199, χὶ. 250, χὶχ. 181, θα 6 ἀθοἸ ΔΙ 65 
ἢ15. ὈΙΓῸῚ ἃ5. Πᾶνίπρ᾽ ΚΘ Ρ]δοα ἴῃ Ογοέθ. “" ΤῊ Ϊ5,᾽ βᾶγ8 Οο]ουϊᾶρο, “ Ὀυϊηρ8 
με Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται οἵ Ερίτηδηϊά65, φιοίεα ἴῃ ἐπ Ερίβιϊθ ἐο ΤΊ ξιιβ 
(ομδρ. ἱ. 12), ο οἷν γθοο]]θοίϊομ, ἀπ πᾶν ἰμάπος α5 ἰο Ὀδ] ον ἐμαὶ Ογρέαῃ 
γιοηαοϊέψ νὰ οἵ 80 ἃποϊθηῦ ἃ ἀαΐθ 85 ἴο ἴᾶνβ Ὀθοοῖηα ἃ βι]εοὐ οὗ βα{ἰτῖο δ] 
᾿ΔΙΠαβίου ονθὴ ἴῃ {Π6 {ἰπη8 οὗ Ἡοιποῖ." 

αἴ κέ σε φίλωνται -- “ ἃηα νου] ὑπαΐ {Π|686 τηᾶῦ ἐγοαῦ {π66 Κίπα]ν." 
δ᾽ ἠπείροιο μελαίνης -- “ ΤὨτΟῸρΡἢ ογ6 μαγέ οἵ τῃ6 ἀδιὶς οοπίϊημθηΐ ἰο 

ΔΏΟΥΠΘΓ. ἡ ΟὈΒοῦνο {Π6 ἔογοθ οἵ [6 ρϑηϊνα οᾶβ8 ΠΟΙ. 
ἡμετερόνδε---ΞῈΡΡ]Υ οἶκον. 
εἰ τόν γ᾽ ἐκθρέψαιο, κιτ.λ. πε“ ἃν, 1 πο σου] ϑὲ γρὰῦ ἐπα οη6 τὑρ, ἀπᾶ 

6 5[νου]α Θοπιθ [0 {Π|6 πηθᾶβηγ6 οἵ ΠΪ5 Ῥγίπηθ (οἵ 1{{6}.᾽ 
τόσα κέν τοι, κιτ.Ὰ. τοι 80 ΤΠΔῺΥ ΓΘΥΤΑΓΒ ΓῸΓ ΠΟΤΐαγα νοι Π6 ὨΔΡΡΘΩ 

ἴο ρσῖνα ἃνγὰν ἰο {Π66.᾽ 
ἐπ᾽ ἀπείρονι μισθῷ --ι““ οἱ οοηαϊέϊοη, οἵ γϑοοῖ πο ἃ ὈΟὰΠα16855 τον αγὰ. 
ὡς αἱ ἐπισχόμεναι, κιτ.Δ. ται’ τὨϊι5. ἔμο586. (πιαϊ 46 η5) ἀγθνν οἴοβα ἐο ἴῃ 61 

{π6 [0115 οἵ {Π|6 11 Ἰονθὶν το 68." ΟὈβοῦνα ἔθ νϑυῦ 15 τὶ 416. 
καί ῥα μελάθρον, κ.τ.λ. τε" ἃηα 5βἰγαὶρ μνγαν ΠῸΥ μοδὰ ἰουομθα ἐπα δίαοζ 

ΤΌΘ. ἔγθο οἵ {Π|6 ΠΔ]],᾿ 530 Ἰοῦ(ν ἃπὰ βίαιθν τγὰβ ὑπ ροάε688. 
200-800. γλήχωνι -- Αὐἰὶς βλήχωνι -- “ μοπηψ-γοψαί.᾽" 
ὁσίης ἐπέβη --“" ἐγοά ἐλ ραΐῃ οἵ τὶ ρ μ δοιιβη685,᾽" ἐ. ὁ. ἀἰβομαυσοα ἐπ τϑ- 

Ἰϊρίοιιβ εἰ δ88. ἃ ΘογθιἾ65 οὔ βδουϊῆοο, οἷο. 
ἐπί τοι πρέπει, κιτ.λ. τ". πὰ ἴῃ ΤΥ ΘΥ65. θθᾶπι αἰ σην ἀπ στδρθ." 
θεῶν δῶρα ΞεύιΘ, Αὐἰὶο ουπιι]α, τὰ τῶν θεῶν, ἑ. 6. 168 ἀἰδραπβαϊίοης οὗ 

Ῥτονίάθηοθ, νυ μϑί μου σοοά οἵ ον]]. 
᾿ νύκτας δὲ κρύπτεσκε --““ ἀυτίηρ (Π6 πἰριῖβ 5806 νᾶ το ἰο φομοθδὶ 
ἶτη. 
ὡς εἰποῦσα θεὰ μέγεθος, κιτιλ. Οομρᾶτο ΗΟ]6, ἃ5 φυοϊοα ὃν ΟοἸ]ετάρα: 

“ΤῊ ϊβ βαϊα, ἐμθ Τγοπὲ οἵ ἃρδ 80 ἰδίθ αϑϑυιηθᾶ 
᾿ βεοῖνϑα,--- Π Υ ἴδοθ αυἱτἢ Θμαγτβ οἰ βεϊαὶ Ὀ]οοπιθὰ, 
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ΤῊ βδογρα γϑβίυσγο {παῦ ἀγοιπηα Ποῖ ἤδνν, 
ΤὨγΟΌΡΉ {ῃ6 τν]46 ΔΓ ΔΙ ὈΤΟβ18] Οὐ ΟυΥ8 ΓΠΓΘΥΝ ; 
ἨΥ Ἰον ον ἔογτῃ τυ διά ἄθη γδάϊδηοα ρ]ονγθα, 
ΗδῪ ροϊάθη Ἰοοκβ ἰῃ νυθδίῃβ οὗ Βρ᾽ μου ἤοννοα ; 
ΤΕγοῸρΡἢ ὉΠ6 ἀαΥς ρα]δο66 βγθαιηθα ἃ ἤοοά οἵ ᾿ἰρῃΐ, 
Α8 οἸ]ουα- Πρ Πα Υρα ἤγοβ ΠΠπτη6 {μ6 πὶρἣῦ 
1 βαάάδη Ὀ]4ΖΕ ; ὑπ θη 5 ]ν ἔγομλ ὉΠΘΙΓ ψίθνν, 
ὕτρϑὰ Ὀγ ἱπαϊρηδηῦ ταρϑ, {Π6 ροα 6855 ἤδνγ. 
Τὴ Μούδῃϊδ᾽ 8 Ὀγθαϑύ διηδζθιηδηΐ χεῖρα ; 
ΘΙΠΘηΐ 516 5ἰοοα ; ΠΟΙ͂ ΙΟπρ' ΠΕῚ Κη668 βιιϑίαϊ ποα 
ΤΠΟΙ τούουϊηρ νυοῖρ αὖ ; 566 58ηΚ ἴῃ ρυἹδῖ ργοίοιμπαᾶ ; 
ΤῊΘ οὨ1]ἃ περ]θοίθα, Βηγϊοκίηρ οὴ [Πη6 στουηᾷ, 
Βεβι4θ ΠϑῚ ἰδγν.ὕ" 

δείματα παλλόμεναι -- “ φαϊνογηρ; τὶ ἢ αἀτϑδᾶ.᾽" 
300--470. Περσεφόνειαν -- ᾿γοδογγρῖηιο, 0 γγᾶβ δὴ δι θη οἵ 607 

Βιαάθη ρᾶτῦ οἵ Π86 γϑᾶγ Ὀθηθαίῃ {π6 δασίῃ, ἀπα ἔλθη Βρυϊηρίμρ αΡ ἀραὶν 
Οὔβεῦγθ {πᾶὖ ῬΕΥΒΘΡἤΠΟΠ6 βΙρ 168, ἴἢ ὑπὸ ῬΠΟρηϊ οἶδ ἰδηριᾶροθ, “ ΘΟΓ Ὁ 

ει ἔγαϊ ὨΙΔα θη.) Πα γα ΚΠΟΥ ΤΠΟ16 οὗ {πΠ6 Ἐ]ΠΘαΒΙ δη ΜυβΌθυ 65, πΠῸ ἀΟᾺ ἢ 
τγ6 5Βῃου]α πα {πᾶῦ ἈΠ ΘΥ {15 Θ.}}]6 πὶ {που ἰαιιρηῦ {Π6 ἐρεηιον ἑαϊὶέψ οΥ ἡ 
δον. ΟΟΥΩΡΑΙΘ [Π6 ἤπα 1ΠΠιϑἰγαύϊοη οὗ δ. Ῥαὰὺὶ (1 ΟὐΥ. χν. 38, 36) 
“ ΤῊ δῦ ψ  ]οἢ ποι βοννθϑὺ 185 πού αυϊοκθηθα δχοθρύ 1ὖ α16....... 80 δἷβο 
{Π6 γοϑηγγοοίίοη οὗ πὸ ἀθ8α.᾽ Τη6 Κοιηδηβ οἂ θα ποὺ ῬΥΌΒΟΓΡΙΠΘ ἔγῸΓΙ 
“ΕΡΓΌ-Β ΓΡ ΓΤ ἦτε "ἴο ογϑορ ἴουίῃ," οὗ η6 σγαάιαΐ γϑ- ρρβϑαγίηρ οὗ 1ἢ 
ΒΟΆΥΠ ΟΟΥ̓. ΑΒ [Π6 Βγ11000] οἵ ᾿τπητηογίδ! γ, 516 18 ΓΟρΡΓϑθηθα ἢ ΟΠ 5 Δἢ 
ΒΔΤΟΟΡΔΡῚ. 

ὑπὸ ζόφον ἢερόεντος --΄΄ ἔτοτὰ [Π6 τη ΚΥ ρ]οοπι ὈΘηθδί}}.᾽ Τὴ σοϑηϊν 
ΠΘΥΘ 15 ρονθιποα ὈΥ {Π6 ργρροβιθϊοη ἴῃ ἐξαγάγοι. ΤΠΒ ὕπὸ 18 ΟΠΪΥ ἃΠ 80 
γΘ 14] ρᾶγίϊοϊθ, δπα ποῦ ἃ ργδροϑβιίοη. 

μετὰ δαίμονας ---““ γίγσἠξ ανοιϊάδέ [Πι6 ἀο1{168.᾽ 
τιμὰς ἀθανάτων Ξε ““ἴΠῃ6 ρῥτεγοραύνεβ οὗ 6 ἀθαίη]6885 ροᾶβ,᾽ ὁ, 6. {ἢ 

86ογ 665. » 
ῥοιῆς κόκκον Ξε“ ἃ σταίη οἵ ροιηδρυδηδίθ.ἢ 
καὶ πάντα διΐξομαι --- ““ ἀῃα 1 588}} τη Πγοι ἢ 811 ὑπ ηρ8 ᾽᾿ ἴῃ βίουυ. 
δρεπόμην περὶ χάρματι --““ ἃπα [ σοῃτϊπιιοα τ ἸΟῪ ἴο ραύμευ ὕμθ πη ἃ 

δτουπα.᾽ 
καὶ ἐπέφραδεν ὄργια, κιτιλ. ΟοΙηραϊα ΗοΪ]ο᾽ 5. ψϑιβίοη, ἃ5 οἰϊβα ἢ 

ΟοἸ]οτάρο : 

“ ΤΉΟΒ6 5ΔΟΥθα τηγϑίθυθϑ, [ῸΓ {Π6 νΌ]ρᾺΓ ΘΓ 
τὐπηηδοῦ, ἀπα Καόνη, τηοϑύ ρὶο 8 ἴο ἀθο]αγ 
ΟἿ, [εὐ ἀπο γβνθύθηοθ ἴου Π6 ροα8 γαϑύγαὶ η 
ΠΙΒΟΟΌΓΒ68 ΓΆ8ἢ, Πα ΟἤΘΟΚ ᾿Π6Ὲ17168 ναΐῃ ! 

ΤΉΏΓΙΟΘ ΠΔΡΡΥ 6, δΔιηοηρ ὕΠ6 ἔανοιγοα ἔδνν, 
Τὸ σΟΠη ᾿{|5 ρίνθη ὑπόβα ρ]ογ ου8 σἱΐθϑ ἴο νἱϑν ἢ 
Α ἴαἰα ἔδυ αἰ δγθηῦ {πΠ6 το]θοίθα ΒΠδΥ ; 
Ὁπρ]οβϑῦ, ἀπυγου ΠΥ ΠΕΥ Ργοΐθού!ηρ᾽ ΟΔΓΘ, 
ΤῊ Θ6Υ᾽}} Ρϑυῖβῃ, δηα, τὶ ΟΠ αἰη5 οὗ ἀδυκηθ858 ὈΟυ Πα, 
Β6 ΡΙυπρθα ΓῸΥ δνοῦ ἴῃ {Π|6 ἀἀτκ ργοΐοαπά. 

παραὶ Διΐ-:- ποῦ “ ΔΙοπρ5ῖα8 οἵ Ζϑυβ," νυ βῖοἢ σσουἹὰ τϑαῦϊγα {Π|6 ἀΟΟΊ8 
ἔΐυο δἴζου (Π6 ργβροβιίίοῃ, θυΐ το )2αϑέ ὄψ, οἰοδο ἰο ἄθυβ,᾽" σι Π6 ἀδί 
886. 
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ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΑΡΗΒΟΏΌΙΤΕ. 

ζεφύρου μένος ὑγρὸν ἀέντος -- ““{Π6 τηϊρῃξ οἵ ΒΘ ΠΥ Ὀγθαιηϊηρ Ζαρηντ." 
ὑγρὸν --- νγαΐο τυ, ἔμ θη ϑηιοοίλ, ρσβῃπέ]6. 

ἀφρῷ ἐνὶ μαλακῷ --“ διηϊαϑι [Π6 5ο7Ὁ )οαηι," ἤδποθ ΠΟΥ πᾶπι6 οὗ ἈΑΡτο- 
 ἀἰΐε τα 6 Βοδιη- ΘΟ 4655, ὙΊγρ 8“ δηιιβ οὐία τηδτί.᾽ 

ἐν δὲ τρητοῖσι λοβοῖσιν --“ ἃπὰ ἴῃ π6 Ὀοτδὰ Ἰοθδβ οἵ Πδῖ δᾶγ᾽ [Ὁ ζϑ- 
οθἰνίηρ; ΘΑγΓΙηρ8. 

ἄνθεμ᾽ ὀρειχάλκου --““ 8ῃ οἤϊεγίηρ; οἵ πιοιιπέαίπ Ὀγᾶ55.᾽" ἄνθεμα-- ἀνάθεμα 
ΟΥ ἀναθῆμα. “8 ψοτά, ΠπΚκ6 ἐπ 1,δξΐη “ἐ ϑαᾳ00γ",᾽" Δατη 5 οὗ ἃ ἐννοίο!ϊα δηὰά 
ΟΡΡοϑβίϊθ 813:}}}Ποαιῖο, δοοογαάϊηρ 88 Ὁ 18 Ἰοοκβᾶ δὐ ἔγοιη ἔνο αἰδϑγοηΐ 
Ῥοϊηίβ οἵ νίονν. μη 1ὑ ἀθποίθβ ἃη οὔγργίηψ, οὐ ἃ ΤὨΪηρ;, ΟΥ ΡοΥβοι ἀδυοίοα 
ἴο {π6 φψοίδβ αὖουο (“ βαογιίγη Τ)15 ΒΡ ΟΥΙ5 }» 16 15 1ῃ 158 φορά βθηξα; ἤθη ἰΐ 
ἀδηοίθϑ δῃ οὔογίησ, Οὐ ἃ πίῃς ἀουοίρα ἕο τῃ8 φοαβ δοίοιν (““ βϑαούατη 18 
ἸΏ θυ 8.)}) 10 18 ΤΠ 6 ἴῃ 118 δαΐ 56η86. 

τιμήεντος -"" 7 οἵ να]. ΘΌΘΝ 15 ἐπ ἴογοο οἵ δΔα]δοὔνε5 ἴῃ - εἰς -- 1,δὲ. 
τοϑι8 (88 ἃ 580ΠΧ}. ΟὈΒΕῦνα 8150 {πδὺ 1Π6 αἰτία ΠΘΓΘ για γος δοίῃ 
ΠΟΊΊΏΒ, 88 ἰὕ γοϊοιυα Ὀοίῃ. 

χαῖρ᾽, ἑλικοβλέφαρε, κ-τ.Ἀ. Ξε “4 411, μοι (ρο (4655) οἵ ἐῃ6 Β᾽αηποῖηρ' ογ6- 
1, (ὑγο56 αἰίθγδη 66) 18 βυγθαῖ 85 γοισίην λοηπον.᾽ 

ὈΙΟΝΥΒῸΒ (ΒΑΟΟΗΚ) ΟΚἈ ΤΗΕ ΡΙΒΑΤΕΞ. 

ατοίς (Ηἰβι. οἵ αγβθοθ, γο]. ἱ. ρᾷρδ 46) Υϑιηλγκ5 ΟΟΠΘΘΓΠΪΠρ {Π18 Ηγιηη: 
κἼΠ6 αἸΒΈγθηοα ἰ8 βυγι Κίηρ: θθύννθθη {π6 ροὰ ΠΊΟΉ 505 ἃ8 ἢ8 ΔρΡρθδΓ5 ἴῃ {Π6 
Ηοιποτὶς Ἡνηῆη ἂπὰ ἰπ ἴπ6 Βοος οἵ Ευτὶρί 65. ΤῊΪ5 Ην πη, ρου μᾶρ8 
Ρτοάπορα αἱ τη6 Ναχίαη Βαβεϊνα! οὗ Πιοηγβο5, ἀμ φαγ! θυ ἐμδη ἐπ ἀἰπὴ6 
μΥἤθη ὑπ αἰ ἢ νυ η} ὈΪ. ΘΠ ΟΥιιΒ θΘοᾶ πη {16 θϑίδ 56 α τηοάδ οὔ ΒΙΠρίηρ' [η6 
ῬΓαῖβ6 δη6] ροῦν οὐ {δὲ σοί, 15 οοῃοδίνϑα ἴῃ ἃ ϑρ1 1 ὑοίδ}}ν αἰ γθηΐ το τὰ 
τῃδὺ οὗ 16 Βδοοιῖο Τα]οίξ, οὐ βρθοΐδὶ υἱἐθβ, υυϊοὴ (ῃ6 Βαροδα οἵ ΕαΥΡ 68 
80 Δ ΠἀΔΗΕ]Υ ΘΧίο],---ῦ [68 ̓ π το ιιοδα ἔγοχη Αϑἰᾶ Ὀγ  ιοηγ508 Πἰπη56], αἱ [ἢ 6 
ἰιθδὰ οἵ ἃ {πηϊᾶ80}8, ΟΥ̓ ἔγοῸΡ οὗ δἰ μιιδίαϑιϊο τυνοιηθη,..... ΤΠ}6 δύ! οα] ἀγαιηὰ 
οὗ Ευτὶρί 465," ΤῊ6 Ογο!ορβ,᾽ οχίθμε 8 πα αἰΐθιβ {Π6 Ἰερϑια οἵ {π|5 Ἡ γμηη." 
πρωθήβῃ -- “ἴῃ {π6 ῥγΐπηθ οὗ γι ῃ τι] Β]ΟΟμι.᾽ 
ἔφαντο διοτρεφέων βασιλήων --" ἴογ ὑπὸ ν ὑπουρε ᾿6 νγὰβ ἃ β0ὴ οἵ μἰρῃ- θογη Ῥυίη 68." [ 
κεχολωθεὶς τε“ Ἰοπρ; ΘΠ ΘΓ ΙΒ ϊηρ Ηἰβ τογαίλ." 
ὑπερβορέας -- “16 ΡΘΟΡ]6 οἵ {π6 δα έγϑηιθ πουίῃ." 
ἐπεὶ ἡμῖν ἔμβαλε δαίμων --Ξ " β'ποθ. πονν {Ππ6 )οἰἐν ἢδ5 σαβὲ Ἠϊπὶ αγιοηρϑέ 

8 :᾿᾿ ἐπεὶ Ι6Γ6 -- ἐπείδη. 
τάχα δέ σφιν ἐφαίνετο, κ-τ.λ. τ“ δηὰ ΑἸΠΟΚΙΥ τπλγγ ]]οῖβ ἀθθᾶβ βῃονγθα 

ἀῃΘΙΏΒ6 Ιγ 68 ἴο ἐπ π.᾽" 
ναύτας δὲ τάφος λάβε--“ Δηᾷ δϑρίοπιβηπιθπΐ β6ΙΖθα ἐῃ6 βδιογβ." 868 

ποΐθ οἡ Π|Ιδα, ὈΚ. ἰἰ]. 842, 
ἀκρότατον παρὰ ἱστίον --- “ ἀηα ο]ο56 ἴο ἐπ ΨΘΓῪ ἴορ οὗ {ῃε 541]. 
ἀμφὶ ἱστὸν δὲ μέλας, κιτ.Δ. Ξε" Δα δτουηα ἐπ πιὰδτ (6 ἀατκ νυν, θυᾶ- αὐ ἱπέο Ὀ]ΟΒ80Πη8, νγϑ υυγθαιϊηρ ἐπε], 

Κ 



194 ΝΟΊΤΕΒ ΟΝ 

σαύφρονα θυμὸν -- Αἰτῖς σώφρονα θυμὸν, δοοογάϊηρ ἰο Ατὐὶδίου!α (ΕΨΠ168), 
ἀογῖνοα ἔτοπὶ σώζειν φρένα. 

ἔσταν ἄρ᾽ ἐκπληγείνες -- “ σοῃεϊπποα ἴο δἰδηα ρογίθο]ν ἀϑιουηαθα."} 
πάντες ὁμῶς ταν 811 Θαυδ! }ν,᾿ ““4}}, νυτπουὺΐ εχοθρύϊοι." 
ὁμῶς -- ὁμοίως, Ὀυΐ ὅμως -ε΄΄ πού ῃϑἰδηατηρ.᾽" 
ἔσχεθε, καί μιν, κιτ.Ὰ.- " χοίαϊηθα ΐτη, δηαὰ γιαᾶο Ὠἴτα 8}1-[οτυαπαΐθ.᾽" 
δῖε κάτωρ. ἼΠδ Ἰαἰίοιυ νγογὰ 185 ποΐ Κηόονπη; π6 Μοβοον ΜΆ. δἃ8 δ᾽ 

ἑκάτωρ. 
μῷ κεχαρισμένε θυμῷ το’ πο ψν0 Παβϑὺ ἀο]ρῃ θα δα ἀο]ρὐθϑὺ τηγ 

801}}.᾽ 

ΗΥ̓ΜΝ ΤΟ ΑΒΕΒ (ΙΑΒΒ). 

ΟὐΟἸδτίαρθ γϑλαγκβ οὴ {18 ΗΠ γτηη ὑῃδύ 10 σοη αϊη8 ΠῸ {8016 ΟΥ̓ΒίΟΥΥ, πὰ 
ἰ5. ΒΟ: ὕ] ηρ᾽ 510}}}8Ὑ 0 ὑπ 6. ῬἘ]]ΟΒΟρΡ 64] Ὠγτηη8 Οὗ ἃ ΠΟ ἢ ΤΟΥ͂Θ ΠΟΘΙ 
πη6 ; 10 οσοῃΐαίη8 ἃ Ρίθο6 οὗὨ δϑίγοῃμοιην, βοιηθίῃϊηρ ἰδίου ἴπ ἀαΐθ ὑπδπ {Π6 
ἨομλΘγ1Ο ἃρ6, ἃπα 1 ΟἸ νηρ' ἃ ΓΟρσθδθηΐζαίοη αὖ νᾶυϊᾶποα νυ ἢ {Π6 μορμαγ' 
δοοουηΐ οὗ [Π6 ροὰ οὗ νγᾶϊ, παραυγέα κύκλον ἑλίσσων, κ.τ.λ. 

“ΤΉοα (Ὧγ ΠΘΓΥ οἰγοϊοῦ σγο]]θϑί 
᾿ΜΙΑ [Π6 βϑϑύβθη ννδπαθυηρ᾽ βαγϑ οἵ πδᾶνθῃ, γ Π6 18 {Π66 
ΤῊΥ ἢδιηϊηρ βίθθαβ οὐ Π6 {Πἰγὰ ΟΠ δυο 8. συ Π66] 
Βϑᾶγ δυϑῖ, 

ΤῊὴ6 ροεῦ οὐπηΐβ ἔγοη δύῃ Ὠγουρ δαριίεῦ ἰο Μδγ3. ΤΟ σψοτὰ 
τύραννος 8,150 8 τιιδϑα ἴῃ {μ18 Πγιηη, Ὀὰΐὖ 15 ποῦ ἴο 6 ἑοιιπὰ ἴῃ {6 ΠΙδὰ ΟΥ̓ 
Θάγϑ5ον. 
ἼΑρες ὑπερμενέτα βρισάρματε τε ““Ο Μδ15, οὗ βιγραβδβίπρ; δαΐέϊο-ταρο, που 

ὉΠπὖ ννεῖρμϑϑῦ ἀοννη ΟὨδγίοῦβ. 
ἕρκος ᾽Ολύμπου --““ θαΪναγκ οἵ ΟἸγΙρ8.᾽ 
νίκης εὐπολέμοιο πάτερ --““ [αΥΠ6Υ οὗὨ ν]ούουυ, ΒΟ β58] ἴῃ γγᾶγ.᾽ἢ 
συναρωγὲ θέμιστος --- “ [6]]ονν-ἸγΟΥΓΚΟΙ οὗὨ τ ἢ ΘΟ 5Π688.᾿" 
προφυγόντα μόθον --΄΄ ἤγϊηρ οηνναγα8 ἔγοιη ὑπ6 σοπῆϊοῦ.᾽᾽ἢ 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΑΚΤΕΜΙΒ (ὈΙΑΝΑ). 

κασιγνήτην Ἑκάτοιο-ε““ἴΠ6 5ἰδίεσ οὔ ἴπθὸ Ανεσίεσ. (οὗ 9115). Τῇ 
Ὀγοῦπδυ (ΑΡ0110) ννὰβ Ποοαΐιβ, ἀπ {Π|6 5]5Γ8 Υ ννὰβ Ποοαΐο. 

Μελήτης. Α ΤἹΥΘΥ ΟΪ08586 0 ϑῃιυγπᾶ, ἔγοπὶ ὑπο ΗΌΠΊΘΥ νγὰ8 οδ]]δα 
Με βίο 68. 

ἅρμα διώκει. 80 βοῃγ. ΡοΓ8. 84: ἅρμα διώκων. 
μιμνάζων --Ξ “ Ἰἰπσογίηρ ἃπα νναϊτηρ,᾽ ἰηίδηβῖνα δηᾶ ἰΐογαίγα (ὉΥπὶ οὗ 

μένω (μίωνω---αἰανάζω). 
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ΗΥΜΝ ΤῸ ΑΡΗΒΚΟΘΙΤΕῈ (ΕΝΟΞ). 

καὶ ἐφ᾽ ἱμερτὸν φέρει ἄνθος --- ““ Δ ΠΙΟΥΘΟΥΘΙ 886 Ρ08 ΤΟΥ ἃ Ὀ]ΟΒΒΟΠῚ 
οὗἁ Ἰονθ!]η688.᾿} 

᾿ Σαλαμῖνος. ϑ0π16 ἴαἸκα {Π18 ο "6 [Π6 Θυϑγ-ἔδιηουϑβ ἰϑαπα, ΠΟΥ ΑἸΠ6Π8 ; 
ΟἴΠΘΓΒ {Πὴ6 ἕονγη 'π ΟΥὐργιβ οα πα θὰ Ὀγ Τ ΘΌΘΟΥ, 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΑΤΉΕΝΕ (ΜΙΝΕΆΚΝΑ). 

Παλλάδα -- ““ἴΠ6 5ρΘΔΓ-ὈΓΔῊ ἀἸΒΠΟΓ "ἢ (ἔτοη. πάλλω), οΟΥΎπ6 πηδίάθῃ 
(πάλλαξ). 
ἐῤῥύσατο -- “15 τυομέ ἴο ταϑοιιθ.᾽ Μαγκ {Π6 ἔοτοα οὗ [ῃ6 δογῖϑύ. [ἠ0θγ} }ν 

Ξε 415 νοηῦ ἴο ὠγαρ ἴο ἀϑυϑοῖ᾽" (Ἰ]44]6). 
δὸς ἄμμι -- “ ργαηῦ 18 τοΐέλ, αἰϊ βϑρεθα " (ἐδο αογὶϑ). 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΗΒΒΑ Οὐὔνο). 

μακρὸν Ολυμπον -- “ ἴἀι -ΤΔΟ Ϊ ηρ; ΟἸ γΤΩΡρ5.᾽» 
ἁζόμενοι τίουσιν, κιτ.Ἁ. ταν ΠΟΠΟΙΓ, δηα τοραγᾷ τὶ ἅνγα ΘΠ] Δ ΠΥ ἃ 

Ζθι8, γνηο ἀοΙρ ῦβ ἰῃ {μα μα 6Υ,᾽" 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΘΕΜΕΤΕΒΝ (ΟΚ ΟΘΕΒΕΒ). 

περικαλλέα Φερσεφόνειαν -- “ ῬτοΟΞΕΙΡΙΠ6, οὗὨ βιιγραβδίπρ; Ὀοδαΐν.᾽" 
ἄρχε δ᾽ ἀοιδῆς -- “ αἴγοοί ΟὟΥ 5οηρ.᾽" 
"Οομρδγα τυϊτἢ (Π15 {πΠ6 Ἡγιημη οἵ ΟΔ] ΠἸτΔοτιβ ἐο Το .68. 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ “ΤῊΒΝ ΜΟΤΗΕΒᾺΕ ΟΕ ΤΗΕ 600. 

Μοῦσα λίγεια -- “ οἸδρατ-γοϊοοα Μι56.᾽" 
ἣ κροτάλων τυμπάνων, κ-τ.λ. -- “ἴο τολοηι (1.6. ἐο ΟΥΒ616) ἐῃι8 οἴδηρ' οἱ 

οαϑίδηθίβ δηα ἀγαϊηβ, Δα ΔΙΟης 1 ἰδ [Π6 ἐγθιη Ὀ]Ἰηρ ποῖδα οὗ ρίρεϑ, 15 
ὙὙ6}1 Ρ]θαϑίηρ." 66 Ρίπᾶδυ, ᾿βεμηηΐαπ, υἱ. 8: χαλκοκρότου πάρεδρον 
Δημήτερος" {Π|8 Θρ᾿ δὲ Ἰηᾶγκβ ἴπΠ6 ἀρρτγοχιμηαίίοη οἵ Πριημθίοσ ἰο {πὸ 
Μοίμογ οἵ ἴῃ αοά8. 

Τῆς Μούμδον οἵ ἐπ αοαβ τνὰ8 ὑγουβῃϊρροα Ὀγν Ρίπάδυ Ηϊπιβοῦ δΙουρ στ 
Ῥαῃ. 866 ἀτοίε, νο]. ἰ. ῥ. 49. 

κι 
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ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΤῊΒ ΠΟΝ-ΗΕΑΒΤΕ. ΗΕΒΟῦΠΕΒ. 

καλλιχόροισιν -- “ ([Ἀγη68) ἔογ 18 θαδα ἔα] ἀδποίηρ-8ρᾶοε8.᾽ 
πομπῇσιν ἄνακτος -- “ αὖ ἴῃ6 Ὀϊἀαϊηρ; οὗ [π6 ἀεβροί.᾽ 
νῦν δ᾽ ἤδη -- Τ,αὉ. ““ ἸΑπηργ ἀΘτη᾽ - “ΠΟΥ ΤῸΥ ΒΟΠῚ6 {{π|6.᾽ 
ἀρετήν -- “ τι} Θαοοἰ θη 0, δηα 80 “σαίοιμν".)" Οομρᾶγα {πὸ ἃϑ 

οἵ “υἱγέιι5᾽" ἴῃ [,αὖ. ἴῃ 118 ἢγβὲ 56η56, ““ ηιαηζίγι6858.᾽" 

ΗΥΜΝ ΤῸ ΒοΟύμαριῦΚ. 

Δωτίῳ ἐν πεδίῳ. [π| ΤΉ 6584]γ. 

ΗΥΜΝ ΤῸ ΟΑΞΤΟΒ ΑΝῸ ΡΟΙΠΙῦΧ. 

ἀείσεο, Μοῦσα λίγεια -- “ βἴπρ; νιπουΐ ἄε]αν, Ο οἰθαγ- νοϊσθα Μιιβ6." 
ὑπὸ Ταὐγέτου κορυφῇς -Ξ “ἀπάγῃ {π6 ὀγοιν οὗ Ταύρεοίι8.᾽ ὐΟοιηραι: 

ΙΓ : “ ἀαογαμῃι δμὦ σογέϊοο.᾽" 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΗΒΕΜΕΞ5 (ΜΕΒΟΌΚΥ). 

ἄντρῳ ναιετάουσα παλισκίῳ -- ““Θγεῖ ἀν] ηρ;, ἃ8 826 ψὰ8 ποπΐ, ἰῃ 
δτοῦϊο βῃδάονθα ονϑῦ ἃπα οὐδ ἀραΐη (10 ὑγ6 688).᾽ 

νυκτὸς ἀμολγῷ -Ξ “πῃ {Π6 {11} ἀάάογ οὗ ὑπὸ πιρμν,᾽ ἐ.6. ἰπ {π|6 ξα]1Π65: 
δηα ἀδρίῃ οὗ πἰρῃῦ. ; 

κατὰ γλυκὺς ὕπνος -α ““ 5] Π}0 6, 466 Ρ δηὰ ἀδβ]οἰοιβ.᾽" 
χαριδῶτα, δῶτορ ἐάων -- “ρἶνεγ οὗ σγαοθ, ἃπὰ σῖνεγ οὗ ροοὰ ({πἰηρ5).᾿ 

Οομρατα ἤογδοθ, δι. ἱ. 10. 2: 

“Θὰ ἔδγοβ ου]ζ5 Ποταϊπαπι Γϑοθη πα 
γοοΘ ἐογηηᾷϑυϊ! οαἴ5, οὐ ἄθοοῦ 

ον ραϊωϑίγω.᾽" 

ΗΥ̓ΜΝ ΤΟ ΡΑΝ, 

αἰγίλιπος πέτρης -- “ [ῃ6 ροαί-Δρδημἀοπϑα τοοῖ ;᾽ οἴμουβ, ἃ8 ΝΘ πΊδῃ. 
ἴακο 10 85 - “06 βίοττη-ϑυερύ ΟΠ οὐἠἨ {Π6 τοοκ ;᾽᾿ {Π6 σοτηροποηῦ ραγύς 
Ὀοίηρ λίψ, λέπας -Ξ- α 8οαιιγ7,, ΟΥ̓ δαγο (λέπω) γοοζ, φωροβοα ἴο {π6 δέογηι, 
αἰγίς, ἴτοιη (ἐπαιγίζω). 
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πάντα λόφον νιφόεντα -- “ ΘΥΕΙΥ β5ηονν ογοδέ (οὗ {Π6 1118). ΟὈΟΙΏΡΆΓΕ, 

ἃθονο, κάρηνα, πὰ ἃ 1116 Ὀ6]ονν, κορυφάς. 
ἐπὶ κρήνῃ μελάνυδρῳ -- “ ἰο {π6 ἐοππίαίη, ἐπ ἔλθ δἠα(ε," ἰο Καθρ {Π6 

υγδίθυβ ἔγοπι πὸ ἰπῆἤσδησα οὗ {Π|6 8ιμιη.᾽ 
γάμον θαλερὸν -- “ τιδττίαρα ἴῃ {Π6 δίοοηι ο΄ ἰἀ6.᾽" 
ὀρεσκώοιο -- “ ΜΏΟΒ6 ζαΐγ' 18 ὁπ. {Π|6 τηουμῃίδίη8.᾽᾽ 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΗΒΕΡΗΒΤΟΒ (ΟΠΟΑΝ). 

εὔκηλοι διάγουσιν -- Τ,αἰϊη “ ([δτηρ05) ἀεραπῦ 5θου τ]. 
ἄντροις ναιετάασκον, κ-τ.Ἀ. τε ΚΜ ΈΓγΘ ψοπῦ (0 αν 76}} ἴῃ ϑτούζοεβ οἢ {Πῃ6 

πιουπίδὶη8, Κκ νυ ]]α-Ὀθαβίβ.᾽ 

ΗΥ̓ΜΝ ΤΟ ΑΡΟΙ10Ο. 

σὲ δ᾽ ἀοιδὺς ἔχων, κιτ.λ. τε “μδ6 {π6 βυδού- νοϊοθα Ὀᾶγὰ, τ] ἢ ΟἸθᾶτ- 

τοποὰ ᾿γγθ, νγγᾶ8 ψγοηῦ [0 βίηρ Ὀοίἢ γγϑέ δηὰ ἐαδέ." Οομηρᾶτθ Τ Ββοουίτ8, 

ΧΥΙὶ. ὃ : 
ἀνδρῶν δ᾽ αὖ Πτολεμαῖος ἐνὶ πρώτοισι λεγέσθω 
καὶ πύματος καὶ μέσσος. 

Αμὰ Ποῖδοο, ΕρΡ. ἱ. 1: 

« Ργίηιά ἀἰοῖα ταὶ ῃϊ, διργιηιά ἀϊοθπαθ Οδιηοπηᾷ." 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΡΟΘΕΙΏΟΝ (ΝΕΡΤΟΝΕ). 

᾿ ἀτρυγέτοιο τ “ΠΟΙ ΘΟΥΠ ΠΟΥ ΜΥΪΠ6 ρτοάυοίηρ᾽᾽ (Ν Εν πηδη). 
γαιήοχε -ε “τπῳρλοίαον' οἵ {π6 Θαγῦ.᾽᾽ 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΖΕῦΒ (ΟΕ). 

εὐρύοπα - “" ἴατ-5θοἰη,᾽᾿ ΟΥ̓“ [αγ-τοβουπαϊηρ. "ἢ 
ὅστε Θέμιστι, κιτ.λ. Ξε κ΄ ῊῸ νγὰ8 ποηῦ τὸ οὐαέ Ὠἷβ8 βϑεογεΐ ολαΐ ἢ 

ΤΠ ΘΙΐΒ, νγ]0 δδὺ ἷπ ἃ σοὶ ηρ; Ροβίαγα. 
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ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΥΕΞΤΑ. 

ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεύεις -- “ποῖ ψΠ0 αἰγθοίοϑέ. ὅθ ΠΟΙ͂ Ποιηθ᾽" οἵ 
ΑΡο]]ο. 

ΗΥΜΝ ΤΟ ΤῊΝ ΜΌϑβΕΝ ΑΝῸ ΑΡΟΙ10. 

ὅντινα Μοῦσαι φίλωνται -- “6 8. ὁη6 οὗ ([Π6 ο14558) Ποῖ ἐπα Μ868 
Ιονβ.᾽" 

γλυκερὴ οἱ ἀπὸ στόματος, κιτιλ. ΟὐοΙηράΓα {Π6 ἀεβουρύϊοη οὗ Ναβίου᾽ 8 
ΘἸοαιθηο8 ἴῃ {Ππ6 ΠΠΔα, ὈΚ. 1. 

ΗΥΜΝ ΤῸ ΒΑΟΟΗῦΞ. 

ἐνδυκέως ἀτίταλλον -- ““ ποιιγ] 564 ἐδηάοΥ]ν.᾽ 
μεταρίθμιος ἀθανάτοισιν -- “ Ὀεϊπηρ παμηθοΓθα διηοηρ ἐμ ἱπητη γί] 8.᾽} 
δὴ τότε φοιτίζεσκε -- ““Θνϑη πθη ἢδ νγᾶβ τὐυομέ ἐο γοαρι.᾽" 
πεπυκασμένος -Ξ ““ΘΥΘΥ ὑΠΊΟΚῚν οονγεγθα.ἕ 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΑἈΤΕΜΙΒ (ὈΙΑΝΑ). 

αὐτοκασιγνήτην -ε “ {μμἰ| 5ἰϑῖογ" (Ὁγ {Π6 βᾶπι6 ἰδίου δηᾷ τη). 
στονόεντα βέλη -- “ 5ηα[{5, ἔγαὰρ ἢΐ τυ ἢ ἀθαίῃ.᾽ 
φρίσσει δέ τε γαῖα -- “ἀηᾶ {δ οδατίῃ δλμααογδ." 
πόντος“ τ᾽ ἰχθυόεις -- “ ἃπὰ {Π6 ἀφο, 568, αδοινπαϊη ἴῃ β5}68.᾽ 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΑΤΉΒΕΝΕ (ΜΙΝΕΙΥΑ). 

σέβας δ᾽ ἔχε πάντας. 866 ποία οἡ ΠΙΔ4, ὈΚ. 111. 342. 
ἀπ’ ἀθανάτοιο καρήνου, κιτ.λ. Τύ 8 γοπὶ {Π18 ὉπΠᾶῦ ΜΙῈοη Θυ] ΘΠ] Υ 

Ῥογγοννθα {π6 Ὠϊηῦ [ῸΥ 158 ἥπα ἀδβουρίϊοι οὗ 5΄η Ὀυγβῦηρ ἔου ἢ ἔτότα {Π6 
ἢρδά οὗ ϑαΐδη, ἴῃ Ὠϊ5 " Ραγδάϊβα 1)0ϑ81.᾽ 

κύμασι πορφυρέοισι κυκώμενος - “(Ὠγονγη ἰπίο τη]ηρ]θα σοηξιβίοη γι ἢ 
15. ἀκ Ὀ]ὰ6 Ὀ]ΠΟνν8.᾿ 

δηρὸν χρόνον. ΤΠ18 ρᾶββϑᾶρθ 18 γι) δυ 8 Ὁ]8 ἃ8 ρίνιηρ [Π6 21 ογτηα]ἃ, 
δΔηα τηδκίηρ δηρὸν Δη δΔα]δοίϊνα. ΤῊΘ δοοιδβαίϊνα 15 [0 τηδγκ [Π6 ἀμγαΐξίοη 
97) ἐϊηιθ.; δἰβθυν θυ γγ8 ἃν δηρὸν ΔΙ0η6, 564 αὐἀσνογδὲίαϊἠγ. 
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εἵλεθ᾽ ἀπ᾿ ἀθανάτων -Ξ “ἴοοΚ ἔγοπι ᾿6Γ οὐ ᾿ταπιογίαὶ 5ῃου  ἀογ8. Τ|6 

δοῖϊνο γοῖοθ νου! ᾿ηΡῚν {Πα 5116 ἀἰϊὰ 50 ἔγοπη ἃπούῃου. 

Ηρτο 5 ἃ ἤπϑ βρβϑοϊπῃθη οὔ ϑΠ6}1 6} ̓5 ῬΟΥΘΓ ἴο οἰοίμα {π6 Ὀδαυίξίε8 οἵ 

Οτϑοῖκ Ροδίγυ ἰπ 5: Π}ρ]6, οἰεσαπί, ἀπά οἱοβο- ΠυΠ πη: αἴϊϊτγο. Ηἰ8 ἰδηρσιαρθ 

[Ἀ}15. οὐ ἂπᾶ δροὺΐ {π6 βυθδήθοῦ σἱτἢ {Π|6 β81η6 Ραδυΐν οἵ 5ἰτηρ!οἷΐν {πᾶ 

 γηληκοα {π6 ἄγεβ8 οὐ {π6 Θτβοὶς πηδάθῃ. ΟΠπαρπηδῃ ἀπᾶ ΡοΟρα, 'ἴπ ὑγαηβιίϊης 

Ἡσοιηογ, 5.006}} 10 δηά 5. 10 ουὐ ἴῃ Βοπηθαϑβίϊο ογίποϊϊηθ ἴον πΐτη, αἰβύαγθης 

4}} βυιημηθίγυ, ἃπά Ἰιάϊηρ ἔροτα νίδνν 81} {παῤ 18 πιοϑὲ οἱδρᾶηῦ ἴῃ (Π6 

ΟἹ ΊΠΔ]. 
“ΤῸ ΜΙΝΕΙΒΨΥΑ. 

(Τ αἷπρ [π6 β]ουΐοιιβ ῬΌΝΓΘΓ ΜΥ] ἢ ΔΖΌΓΘ ΘΥΘρ, 

Αὐποηΐδη ῬΆ1148  ἰδηη6 1658, οΠ βία, δΔηα νν156, 

Τυϊορσοηΐα, ἰονγη -ῬΥΘΒΘΥΨΙΠΒ' πηδὶα, 

Βονοιθα δυὰ παῖ σΒΕΥ ; ἔγοτη ᾿Ϊδ νυν] Ποδα 

ὙΥ Βοα Τόν Ὀγουρλῦ ον, ἴῃ ὙΥΑΓ ΚΟ δυο ἀγαββεα, 

(οϊάδη, ἃ}} ταάϊδηΐ ἢ ΟΠ άΟΥ βίγδηρθ Ροββεββ8α 

ΤῊ6 δνθυϊαβύϊηρ σοὰβ {Πα ΒΔ Ρ6 ἴο 866, 

Θμακίηρ ἃ 7 γ ἸἸη ΚΘΘη, ἐπ ρΘ ΠΟΙΒΙΥ͂ 

Ἐσϑι ἤτοι {π6 ογοϑὺ οἵ Ζ 5 15- θθατίηρ ὅονθ. 

ἘραΥΓαΙν μθᾶνθη νγ88 ΒΠΆΚθη, πὰ ἀϊὰ πον 

Βομθαίι ὑπὸ προ οὐ {πὸ Οδγυ]οαη-ογϑὰ; 

Ἐατίῃ ἀγοδά }}ν γοβουπαθᾶ, [ὯΓ δηὰ ψῖά6:; 

Απὰ Χο ἔγοιη 115 ἀθρίῃβ, {Π6 888 βυγ! δα ΠΙρἢ 

[πα ρύγρὶα ὈΠΠΟν58. ὙΠῸ τιἀθ 5. Δ ΘΗ] 

φιοοά 5011], ἀπά στοαὶ Ηυρδυῖοη᾽Β 50 Ἰοπρ᾿ {Ππη 6 

Ομδοκοὰ γεἷβ βυν Ὁ βίθθάβ, ΠῚ νβ γα 5Π6 βύοοα 50} 1π|6, 

ῬΆΠα5 ἔγοτα μ6Γ ἱπηιηογίαὶ ΒΟ] ἀθγβ ΓΠ ΘΥΥ 

ΤῊ ἅτγμὶβ αἰνίπο; νυῖβα δον σο]οϊοθα ἴῸ νον. 

ΘΒ οἵ τμ6 Ζ οἰ5- θθαγου, μ41}} το {Π|68 ! 

Νοῖ ἐπίμδ ποὺ οἴ μουβ᾽ ργαῖβα 888}} απυθιηθθεγοὰ θ6.᾽ 

ΗΥΜΝ ΤῸ ΨΕΞΤΑ. 

χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνθρώπων. ΤῊΘ ρεπογὰὶ Ηοπιθσὶο ἔογιη 18 ΓῸΓ {85 

ἰ5 ἐπιχθονίων ἀνθρώπων " ἴϊι6 ΓΟΥΠΛΘΓ 18 ὙΘΙΥ͂ βιιβρίοἱοαβ ἴπ ἨΟΠΙΘΓ. 

εἰχαπίναι -- “ ἴπι Βοϊϑιηπ Ὀδηαιοίθ᾽᾽ (ΞΘ Ή ΘΓ ΝΥ ἀοτινϑα ἔτοπὶ πίνειν καθ᾽ 

εἷλα5). 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΟΥ̓ΒΕΙΕ (ΟΚ; ΕΛΔΕΆΤΗ), ΤῊΝ ΜΟΤΗΒΑ ΟΕ ΑΠ].. 

Γαῖαν παμμήτειραν. ΟὈπΙρᾶτα Δ ΞΟΠ ]} 05, ἴῃ {6 'ϑϑνθὴ δραϊηϑδὶ ΤῊ Θ068,᾽ 

1ᾶ: 
γῇ τε μητρὶ, φιλτάτῃ τρόφῃ 

ἣ γὰρ νέους ἕρποντας εὐμενεῖ πέδῳ 

ἅπαντα πανδοκοῦσα παιδείας ὄτλον ἔθρεψατο. 
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ἐκ σέο δ᾽ εὔπαιδες, κιτ.λ. τε “Δηὰ ὈΡ (ὮΥ Πιθᾶη8 ΠΊΘἢὴ δἃῖ6 ψοηΐ ἴο θ6- ΘΟΤη6 Ὀ]65564 ἴῃ {Ποῖ γ Ομ] ἀγθὴ δηὰ ἐπ ῖν ΟΥΟΡ5.᾽ 
νὴ 8 βυθ)οῖη 56 ]16 γ᾽5. ὑγδηβ]αἰϊοη οὐἹὨ {5 νη ἴο “ Εδγίῃ, (π6 Μοίῃου οὗ ΑἸ], τὴ ΟὨ]Υ Οη6 ὑγογέῃν οὗ ἩΌΠΊΘΓ ἴῃ ΕὨρΊΊ8ῃ, 

“Ὁ πηΐνουβαὶ ΜοίΠοΥ, νῆο ἄοϑέ Κθορ 
Βγογη δνουϊαβύϊηρ {Π γ Τοιη αι! 5 ἄδορ; 
ΕἸάοβύ οὗ {πίηρ8, ργθαῦ Εδγίῃ, 1 βίπρ' οὗ [Π66. 
ΑἸΙ 5ῃαρεβ παῦ ἢᾶγο ὑποὶγ ἀν] Ἰπρ’ ἴῃ {16 86ᾶ, 
ΑἹΙ {ϊηρ8 (Πδὲ ἢν, οὐ οῃ {Π6 ΒΙοὰ πα αἰνίηθ, 
να, ΠΊΟΥΘ, Δη4 ἔἤογ6 ἃ. ΠΟᾺΓΙΒἢ 6 α--τί 656 δγθ (Πΐπη6. 
ΤΉ 658 ἔγοιη ἢν γγθα] ἢ ἑμοὰ ἀοϑὲ διυκίαϊη ; ἔγοπη [Π 668 
ΒΔΓ ὈΔ})65 ἃγβ θΟΤη, ἃπα ἔγαϊ 8 ἔα ΟΥΘΤῪ ἴγ68 
Ηδηρ; τίρε δηά ἰασρε, γενεγθὰ Πἰνιηϊίν ! 
“ΤῊ Ἰ1{6 οὗ τηογίϑ] ἤθη θθηθαίῃ ΠΥ 5υΓΑΥ 

[8 Πεϊὰ ; την ἔγοννη θο0}} ρῖνθβ δηά ἰακθβ ἃννᾶν. 
ΗΔΡΡΥ ἅγ8 ἴπϑν ψγῃοιη (ἢν πη] ΤΆ γουγ5 πουΓΙβἢ ; 
ΑἸ] {Πῖηρ58 πηϑυϊπιθα γοιηα {Π 61 ὅτου δηα ΠουΓΙ ἢ ; 
ΕοΥ {Π6ηὶ Θηάυγοα5 (Π6 [π|6- 5 αι! ηἸηρ: ἤ6]4 
Τῦς Ἰοδ οὗἉ Παγνεβί, δηα ἐποῖγ σαί] γΙ614 
[μᾶγθ568 ἰπογθᾶββ, δῃ! {Π6ῖγ ποιβ6 νἱ Ὁ υὑγθϑ] ἢ ἰς 4116, 
ΘΌΟἢ ΠΟΠΟΙΓΘα ἄνν6]}] ἴῃ οἰξδ5 ἔαὶτ δπα ἔτ, 
ΤῊ. ΠΟΠΊ68 ΟΥ̓͂ ἸΟΥΕΙΥ͂ ἡΥΟΙΏΘΗ, ῬΓΟΒΡΘΓΟΊΒΙΚ ; 
ΤΊ ΘΙ 850η5 ΘΧαΪΕ ἴῃ νοῦ 8 ΠΘν- Δα Ἰηρ' ο]Δάη655, 
Απα {Π61Ὁ ἔγοϑῃῃ ἀδαρηίοῦβ, ἔγθα ἔγοπι οᾶγδ ΟΥ 58 688, 
ὙΠ Β]οοπη-Θηνγονθη ἄδηοα δπα ἈΔΡΡΥ βοηρ, 
Οη [68 βοῖῥ ἤοννοιβ, [πΠ6 τηθδᾶουν Β.ΓΆ58 ΔΙΠΟΠΡ,, 
Πιδὰρ τουπῃα ὑποπὶ βρουτησ, ϑθοὴ αοΠ ρη 8 Ὀγ ὑπ 66 
ΑΥὄ ρίνβῃη, το Ρον Υ, γογοσθα ΠΙνιπἰέν, 

“ Μοίμεϑυ οὗ ροά8, μοι νυῖξα οὗ βύαυγυ δύῃ, 
ἘΆΓΘΥ6]] 6 ποὰ ῥτορίξΐοιιβ, ἀηὰ Β6 βίνβη 
Α ὨΔΡΡΥ [16 ἔοΥ (815 Ὀτοῦ Ιηθ]οάγ: 

ΝΟΥ ὑΠοὰ ΠΟΥ͂ ΟἾΠΘΓ 506,8 8881] ΓΘ ΠΙΘΙΩ θογθα Β6."" 

ΗΥΜΝ ΤῸ ΤῊΕ 5ΞυΝ(60}). 

κάλλιμα τέκνα -- “{Π6 Ὀθοδυΐδοιις ΘὨΠάγϑη.» 
ἠέλιον ἀκάμαντα -- 1,αὔ. ““ 80] ἱπαοίδθ58." Οοτηρᾶγα Αἀαΐβοη : 

“ΤΠ τὐησθαγίθα απ γῸΠῚ ἄδν ἰο ααγν.᾽ 
τηλαυγές -- “ φ]δδῃηίηρ ἔγΟ ΠῚ ΔῇΆΓ. 
θεσπέσεος πέμπησι. Ἡρτο Βυπηκρη οοηὐθούαγοα (η6 γεδάϊηρ ἰο Ὀ6 ἑσπέριος. 
ὧν ἔργα θεοί, κιτ.λ. το ““ἩΏο56 ἀδθάβ ἐῃ8 5048 ἢᾶγα ροϊηίεα ουΐ ίο ΤΟΓΙΆ]5 ({ῸΥ ἐηεΐλα ἐϊοη).᾽ 
ἡμιθέων -- “ ἀοτηϊ-ροάβ. ΤΗΐΪδ ἰβ ἃ γάγο πογζὰ ἴῃ Ηοιμηθτῖο Ἰδηραδρα, ΔΠΩ, αἱ {Π6 ᾿αβί, ἸοοἹκ5 ΒΌΒΡΙΟΘΙΟΙΒ. : περὶ χροῖ λάμπεται ἔσθος -- “ ἀπὰ ἢΪ8 Ἰονθὶν ΔρΡρδγ6] φ]θᾶπηβ ἀγουπᾷ ΐς 
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βίη." Οὔβουνα Ποῦα {Π6 ἔογοθ οὗ {π6 γηεΐα ἴθ, νυϊι}} γϑίδγθποθ ἴο τυ ημδῦ 18 
οπθ᾽ 8 ΟιὐΉ. 

ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὅγε στήσας, κιτ.λ. τε “'ὯΥ, ἰὖ 18 ΘΧΔΟΙν Πογσ {πὰῦ ΠῈ γπαῖο ἕο 
σἐαπα δἰβ σο!άθη- γοκαα οᾶγ, νυ ἢ {Π6 5.66 45. ΟὈβογνο ἐπαΐ {π6 δογὶβέ οὗ 
ἴστημι ἰ8 ΔΙ νγᾶγ 8, ἃ8 Π6Υ6, ἡγαηϑιξίυθ. 
6 οἶνθ ἤθῦθ 516 116γ᾽8 νϑυύβίοῃ οἵ {18 Ἡ γι (ο {Π6 ὅπ. 10 18 Β' Πρ! ΑΓ 

ταύ {Ππ6 τοπάουϊηρ οὗ {Ππ|85 ἤγτηπ, ἃπα οὗ οἴου τηΐποὺῦ ΗἨοπηουῖς Ηνηηη8, 
ΔΡΡΘώΙΒ ΓΑΥΠΟΓ ἃ5. 8η ογίψίπαὶϊ σοτηροβιύοη ἔπη ἃ ἐγαηδίαξίομ τότ 1Π6 
Ροοί οἵ 811] ροοΐῖβ. 6 816 δὖ ἃ 1088 ἴο δοοουηῦ [ῸΓ ΒΟ ἢ 8η ΟΥυβι ἢ, 

“Οἤβρυίηρ οὗ 7ονο, ΟΠ] }Π1οΡ6, Οη66 ΠΊΟΓΘ 
Τὸ {86 Ὀτρηῦ ϑη {ἢν Ἡγτηη οὗὨ Τητι516 ΡΟΊΙΓ ; 
ὙΒοῖη ἰο {Π6 οἰ ]α οὗ 5.4γ-οδὰ Ἡρανθὴ δηὰᾶ Εδυίῃ, 
Εγυρδα5888, ᾿αγρθ- ον δα Ἡγιηρἢ, Ὀτουρηῦ ἑοτίῃ. 
Εν Ρ δ 6888, {Π6 ζαῃ! θα 5: βύθυ ἔδΙγ 
Οἵ ρτοαῦ Ηγυρουίοη, γῆ ἴο Ὠΐπη ἀἸα ὈΘΔΓ 
Α τᾶρθ οὗ Ἰονο!ϊοϑῦ ὁ] άγθη : {π6 γοσηρ ΜΟΙΉ, 
ἍΠΟΒ86 ΔΥΠῚΒ ἃΓ6 {{κ6 νυ! -ΤΌ868 ΠΟῪ ὈΟΓΙῊ ; 
ΤῊ ἰαὶγ- παϊγοὰ Μόομ, δπα {Π6 ᾿τημηογίδὶ ϑη, 
ὝΠΟ, Ὀογπ6 Ὀγ ᾿δαν θην βίθθαβ, ἢΪ8 γαὰθθ ἀοί ἢ ΓᾺΠ 
ΤὐποοπαιθγαὈ]ν, ΕΠ ηγῖηρ ὑπ 6 ΔθΟα 68 
ΟΥἁ τποσΐδ] τηθῃ πα τῇ δίθγπδὶ ροάϑβ. 
ΕἸΘΓΘΘΙΥ ἸΟΟῸΚ ἔουῸἢ ἢΪ8. ἀν 6-ἸΠΒΡΊ ΓΙ Πρ ΘΥ 68 
Βεοηθαίῃ Πῖ8 ρο] άθη οὶ πηθῦ, ἤθη 66 8.186, 
Απά ἃγδ βῃοῦ (Ὀυτἢ ἴδυ, οἰθαῦγ Ὀθδηη5 οἵ ᾿ρῊ ; 
Η!5 οοιιηΐθπδποθ, νυ ἱτἢ γδάϊαπί ρίουν Ὀτὶρΐ, 
Βομθαῦῃ Π15 σγαοθία! ἸΟΟ ΚΒ [ᾺΥ 5Π1η68 δτοιπά, 

Απὰ {6 Ἰίρῃῦ νϑϑῦ νιὉ ἢ τυ Ὠΐο ἢ ὨΪ8. 11 πλ}8 ἀτὸ θοὰηᾶ, 
Οἱ νοοῖ δἴϊογθαὶ, ἀθ] οδίθὶν ὑννϊηθα, 
ΑἸοννβ ἴῃ {Π6 βύγθδι οἵ {116 ὉΡΠἰ ὶηρ πα, 
Η!5 τὰρὶ ἃ βίθθάβ 500) Ὀ6δὺ ὨΪπὶ ἰο {Π6 νυαϑῦ, 
Δ Θγα {Π 6 γ βίθορ ἤϊρῃΐ ἢΪ8 μὰ πα8 αἰνὶπθ γγοϑβέ, 
Απα {Π6 ἤδοὺ οδὺ τ ἢ γοκα οὗ ρο]ά, ψ Βῖοἢ Π6 
56 η685 ἔγοτὴ Ὀγρἢῦ ἤθᾶνδὴ ὈΘηθαίἢ {ΠηΠ6 Βηδάονν 568.᾽ 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΤῊΕ ΜΟΟΝ. 

οὗς ἄπο, αἴγλη γαῖαν, κιτ.ιλ. ΗΘΥΓΊΔΠῊ ΡΙΌΡΟΒΘΒ ἰο Γοδα ΠΟΙ : 

ἧς αἴγλη περὶ γαῖαν ἑλίσσεται οὐρανόδεικτος. 

Δπᾶ ἴῃ {π6 ποχί Ἰπ6 πιο ΡΓΌΡΟΒ68 στίλβει δὲ ἐπιλάμπετος ἀήρ. Π]εῖ- 
τδπη τοδᾶβ ἀπολάμπετος. 

θεράποντες -Ξ “ γΆ588]8.᾽" 
Ἠργθ ἰἴ8 ΒΘ] ]ο ν᾽ 8 οἰορδηῦ στοπάθυηρ οὗ {Π]8 νοῦν ἥπο Ηντμη ἴο 1ῃ8 

Μοοι (δϑε]θπο) : 

“Ῥδυρῃίον οὗ Τονθ, ἡ ΠΟ56 σοΐοθ ἰ8 πηϑ]οῦν, 
Μᾶβ68, 0 ΚΟ δηα στὰ]6 811 πὶ πβίγοὶϑν ἢ 
δίηρ ἐη6 νἱάθ- νἱηρδὰ Μοου. Ατουὺπα {ῃ6 δατίῃ, 

κ8 
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Ετομὴ ΘΙ ἱπηιηογίδὶ μθδα ἴῃ ἤδάνθη ποῦ ζουτἢ, 
ΒᾺῪ ΠΙρ}ὺ 15 βοαύίεγθα ; θοιηἀ]685 ΡΊΟΥΥ ΒρυΪΠρ8 
Δ ΠΘΡΘ᾽ ΕΓ 5116 Βργθἂ 48 ΠῸΓ ΠΙΔΗΥ͂ ὈΘΔΠΪ Πρ’ Ὑ]ΠΡ8 ; 
ΤῊ ἸᾶΠῚΡ]655 ΔΓ β]ον5 γοηα ΠΟΥ ρο] θη οἴοννη. 
Βυΐ γγθη π6 Μόοη αἰνίπο ἔγομη ἤθάνθη 18 ΚῸΠ6 
ὕπαογ {Π6 868, Π6ὺ θδθδιηβ νι ΐη δυϊάο, 
ΤῊ], θα Βῖηρ; μον Ὀγὶρ αὐ Ππὰ}}5 ἴῃ Οοθδη᾽ 5 (ἰά6, 
ΟἸοΓΐηρ ΠΘΥ ἔογιη ἴῃ ραγιηθηΐβ ρἢ τ γίηρ; [αΥ, 
Αμπα δανίηρ; γνοκρϑᾶ ἴο Π6Υ ἱτηπηοσίδ] ΟΔΓ 
ΤΏ θδδηι-Ἰηνοϑίρα βίβθαβ, ψυῃο86 πθοκβ οὴ Ὠΐρἢ 
Οαγνα Ὀδοῖκ, 5ὴ6 αγῖν 88 ὅο ἃ γϑιμοῦθυ 5ΚΥ 
Α νεβύθγηῃ ογθϑοθηΐ, θΟΥΠ6 ᾿ηρούμποι!ν. 
ΤΉΘΩ 15 τηδ6 {Ὁ}] {Πι6 οἶγο]6 οἵ Ποῖ Τρ, 
Απὰ 88 886 β,ονγβ, Π6ΥΓ θΘΔΠη8 ΠΊΟΓΘ ὈΓΙρ Ως δηᾶ Ὀτὶραΐ 
ΑΥΘ Ρουγρά ἔγοιη ἤθᾶνθῃ, ΠΏ ΘΓ 516 18 Πονοσίηρ {Π 61, 
ΔΑ ΟΠαΘΓ δἃηά ἃ 58]ρὴ ἴο τἸηοτίδ] τη6η. 
“ΤῊ 80ὴ οὗ ϑαύΐαση τ Ὁ {18 ρ]ουίοιβ ΡΟΥΘΥ 

ΜιΙπρ]δα ἴῃ Ἰονα δηά 5166ρ---ίο ὑγυῇοπὶ 586 ὈΟΤ6 
Ῥαπάεία, ἃ ὈγΙρηΐ πηαϊὰ οὐ Ὀθαυΐν ΥΑΓ6 
ΑἸηοηρ ὕΠ6 ροάβ, ψΠΟ86 1ἴν 68 δίθυπδὶ 876. 

“ἨΔ1] Θαξθη, ργθαῦ Μοοη ! πἰζθ-ἀγπχθα αἰνιηϊέν, 
Ἐδὶγ- Παῖγθα πα ξανοῦγαῦ]ο ; {Π8 τὶ {Π66 
Μν βοῃρ Ὀδρὶπηίηρ,, ὈΥ ἰδ τηιβῖο βυγθοῦ 
5.81] τη Κ6 ᾿τητηου ἃ] Π]ΔΩΥ͂ ἃ β]οΥ οι δαί 
ΟΥ̓ ἀδιηϊ- οα8, νυ [ἢ Ἰον νυ 1108, 80 νγ6}} 
ὙΥΒΙΟἢ. πη ηβύΓ6]5, βουνδηΐβ οὗ [η6 Μαβ685 {6]].᾽" 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΟΑΞΤΟΙ ΑΝῸ ΡΟΠΠΌΧ (ΤῊΕ ὈΙΟΒΟΙΒΏ. 

ἑλικώπιδες -Ξ “ οὗ ἀλγκ ὄγα,᾽ οΥ̓ “ οὗἉ ρ]αποίηρ; 6γ6.᾽ 
Κάστορα θ᾽ ἱπποδάμον --- “ (αϑίογ, [Π6 ὈγΘΑΪΚΟΓ οὗἉ {π6 5ἰ6ε.᾽" ΟὈΙΊΡΑΓΘ 

ΠΙδα, 111. 287: 

Κάστορά θ᾽ ἱπποδάμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδευκέα. 

Ηογδοθ [88 : 
“Ῥαργόβαιθ [ας 

Ησπο 6415, ΠΠ πὰ ΒΡ ΟΓΑΓΘ ΡῸρΡηΐ8 ΒΟΌΙ]ΘΙη.᾽ 

ὅτε σπέρχωσιν ἄελλαι, κιτ.λ. τε ““ ψΏΘῺ {Π6 ΒΟΥ 8 ΒΥΘῈΡ ὕρ ἃπᾶ ἀοτπ 
{Π6 προηῦ]α ἀ66ρ.᾽ 

ὑποβρυχίην -- ““ ὈΘηδδίῃ {Π6 ϑιὙρ6.᾽ 
οἵδ᾽ ἐξαπίνης ἐφάνησαν, κιτιλ. Οομηραῖα Ηογδοο, Οδγη. ἱ. 12. 25 : 

““ΟὐοΥΆ ΠῚ δῦ δι 8 
50611ἃ γί] 510, 

Π6ῆμυ!ῦ βαχῖβ δρὶζαζιβ ἢ αΠΊΟΥ, 
Οοποϊάπηΐ γϑητὶ, Γαρὶαπύαθ πὰ 68, 
ΕΦ τηϊηὰχ ---αιοα 810 γο] 6 Γ6, ροηΐο 

ὕπαα τοουμὈ]..᾽ 
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ΒΉΘΙΙΟΥ {Πι85 ἰγδηβαΐθβ {Πη18 Ηνπῖη ἰο {πηΠ6 ΤΙΟΒΟΌΓ (5015 οὗ ΖδΕι15), 
Οαβίον ἂπα Ῥο]]ὰχ : 

“«Ὑς νι] 4 -ογοὰ Μαβ68, βίηρ [Π6 ΤννΙη5 οὗ 7ονα, 
Δ μοπ {Π6 ζαἰγ- Δ Κ]οα 1,6 δ, τηϊχοα ἢ ἰόν 
ΔΊ τηἰρηΐν ϑαΐαγπ᾽ 5. ἤθάνθη- Ὁ ΒΟΌΣ Πρ’ ΟὨ]]α, 

. Οῃ Ταῦΐροίυβ, [Πδὺ ἸοίΥ τηουπηταΐη ψ]]α, 
Βτοιρηῦ ἐου ἢ ἰπ 10. : π}1ἃ ΡΟ] χ, νοϊά οὗ Ὀ]διηθ, 
Απὰ 5ἰθθα- δ θα πϊηρ (ἰαβίου, Πα ΓΒ οὗ {Δ Π16. 
ΤἬΉΘ56 ΓΘ 1Π6 ΡΟΥΘΙΒ ΨΥ 0 ΘαΥ ἢ -ὈΟΥῚ Τηογίδ]8 ΒᾶΥΘ, 
Αμπᾶ 83Π1ρ8, ο56 ἢϊρἢΐ 15 βυν Ὁ ΔΙΟΠρ, {Π6 γᾶν, 
ὙΠ θη ὙΠ ΟΥ ΤΟΙ ραϑ8 ΟΘΓ {Π6 βᾶναρξ 868 
ΑΥΘ τὰρίηρ, δ [86 58 11078 {ΓΘ Ὁ] ΠΡῚΥ 
(Δ}} οὐ ὑπὸ Τ νὶη8 οὗ Φονα νἱΓἢ ΡΥΑγΘΥ δπα νον᾽, 
Οαὐπογθὰ ἴῃ δα ἀροῖ {Π6 Ἰοίν Ῥγονν, 
Απὰ βδογιῆσα νι ἢ 5ηον -ν Πῖζ6 14 Π}0}8,---(ῃ6 νυϊπὰ 
Αμπὰ ὉΠ6 προ ὈΠΠ|οῸνν Ὀμγβίϊηρ, οἱοβα "δ ῃϊηὰ, 
Ενϑη ἤθη Ὀθηθδαύῃ {π|6 νυ θ θυ ηρ νναῦθυβ 6 ΔΓ 
ΤῊ βίδρρογιηρ 510. ΤἼδν βυάάθηϊν ἈρΡρθδΥ, 
ΟἹ γ6]]ονν υυἱηρ8 ΓΒ αὐ ναγί [η6 5ΚΥ, 
Απα 10}}] {π6 Ὀ]αβίβ ἰῃ τηπΐθ ἐγδη αν, 
Δμπῃὰ 5βίγονν {Π6 ννᾶνϑϑβ οἢ {Π6 νυ 6 ΟσΘδη᾽ 5 Ὀ64. 
Ἐδὶγ οἴηδθη οἵ {π6 νογᾶρθ. Ετοπὶ [01] δὰ ἀγοὰα 
ΤῊ 58110Ὑ8 γϑϑβί, γϑ)οϊοίηρ ἴῃ Π6 βιρΐ, 
Αμπάὰ ρῥ]ουρὴ {μ6 αυϊοί 56 ἴῃ βαΐβ ἀθ! ρηΐ.᾽» 

ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ 5ΤΒΑΝΟΕᾺΒ (ξένοι). 

νύμφαις ἐρατώπιδος -- “ {Π6 Ἰονεὶγ-ανοα Ὠγρἢ,᾽ Ραΐ ΤῸΥ ἐριωπίδος. 
ξανθοῦ ποταμοῖο - “ ἴΠ6 γΘΙΙΟΥ ΥἹΝΟΙ,, ἃ5 ἰὖ ἥοννβ ΟΥ̓ΘΥ σοίάφη βαμε, ΟΥ 

ἔγου ὙΥΒΪΟἢ ρο] ἃ τνὰ8 οὐίαϊπθα ἴῃ 5128}} ρᾶγίϊο] 68, ἃ5 πῃ Ῥδοίο!ιβ. Οὐομι- 
Ῥᾶγο ῃ6 Ρῇγαβα οἵ ἤοζδοθ, “ Μαυια ΤΊ γῖτη.᾽" 

ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ. 

ΤῊΕ ἨΟΜΈΒΙΟ ΗΥ̓ΜΝΒ. 

(Ῥγοῖὴ Μαγε᾽ 5" αγθοκ [ἱτογαύαγα, νο]. ᾿ἰ. Ρῃ. 518-858.) 

ΤῊ6 Ἠοιμοῦὶς Ἡνγηη8, ν᾽ ἈΪ]6 ἃ] οϑὺ Θχοϊ βίον οὗ {Π6 τὰν τ ῃϊοα] οἷά58, 
ΓΘ 4͵80 ἰὴ ργθαὶ ρᾶγί οἵ ῬΌγΟΙΥ δρὶο ομαγδοίου ἃπμὰ βίν]θ. Τὶς 18 ΤΏΟΓΘ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἐἰ6 οᾶ86. νυὶτἢ {Π6 ἸΟΉ ΚΟΥ Η γι 8 ἴῃ {πὸ οΟἸ]οοἴίοι, ἔπ 056, ΠδΠΟΪν, 
ἴο Αροὶϊο, Ἠθγιηθβ, Ἀρμνοάϊίο, ᾿)διηθῖθγ, ἃπὰ ἰῃς ἢγβί οὗ 16 ἴῆγθα τὸ 
ΒΟΉ ΒΕ ; 5ὶχ ἴῃ 8ἃ}}, τθοκοῃΐηρ ὑπαὶ ἴὸ ΑΡΟΙΪο, ο στοιπᾶβ ἴο ὕ6 ὁοη- 
βιἀογθα Πυθα θυ, ἃ8. ἔντο σοτηροβίζϊοιβ, Ὁ] ἀ64, ἰὼ (6 οοιγϑα οὗ ἰγαηβιηὶδ- 
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Βῖ0, ἰηΐο οὁ6. ΤἬΘΥ ΤΔΥ, ἰη ἴδού, 06 βύν] θα ἐμ θο]ορῖσαὶ ᾿4]]α 5, ΠΔΥΓΔί] 
ΡΌΡΕΪΑΙ ρᾶβϑᾶρθβ ἰὴ {Π6 ᾿ἰἴνθβ οὐ {π6 ἀδἰ(165 σοὶ εργαίθα, Τὸ Π6 ἃῦονβ 
ΒΌΠΠ6Γ ἡλειϑύ "6 δ 46 {Π6 ϑοηρ οἵ [)λεπηοάοοιβ, ἱπ ὑπΠ6 Οὐνγββθν, 88 θείης 
ἴῃ 8ἃ}} δββθῃ ἃ] γαϑρθούβ δη ρίας ἔγιὴη ο δ α]οαη. [Ὁ Τοαυΐγοβ, ἱπ 4664, θὲ 
ἃ 5]16 0 νἀγιαύϊοη οὐ {π6 ἰηἰγοάιοίογν Π1πΠ65 νν ΠΙΟἢ πονν οοππϑοῖ {παΐ πᾶγ- 
γαῖϊνθ ψ Γἢ {Π6 τηδίη δοίίοη οὐ {Π6 Οὐάγβ8β6υ, ἴο οσοηδεϊίαία ἴὉ 5 ἱπάθροπάθηΐ 
ἃ ῬΟΘΠῚ ἃ8 ἴΠ6 Π γΙηη ἴο ΑρὨγοαϊία οὐ Ἡδγμηθβ πῃ {π6 Ηομπηοσὶς ςο]]θοίίοη. 
ΟΥ̓ (86 τοιηδϊ ηΐῃρ᾽ ΒΠΟΥΥΘΥ ΘΠ 6 Γ8 οὐ {πδύ ΘΟ]] οἰ, ΒΟΙῚ6 ΠΥ 80 ἴῃ 850 
ΤᾺΥ ἸὰῪ ΟἸαῖμη ἴο0 0η6 δρίς ομαγδοίθυ, ἃ5. σοπῃρΥϑίἢρ παυγαύϊνοβ οὐ αἰνίηβ 
δανθηΐαγοβ. [}ἢ πιοβύ οὗ {Π686 οᾶβθ8, Πουγου σ, Π6 Πἰβίουϊοαὶ 5. 80 5Ὲ}- 
βουνίθηῦ 0 {Π6 Θυ]ορὶϑῦ ΟΥ̓ Ἰδιιάδίογυ οἰθιηθηΐῦ, ἃ8 [0 ὕὰγη {(Π6 θαϊΔη66 οα 
{1Π6 Ἰντῖο 5146. 

“Τ δύ {Π6 οΤ 4115 οὗ {Π18 Θομ ρΙ]αὐϊοη, ΟΥ̓ οὗ δην ρογίϊομ οὗ ἰΐ, ἕο διηδπδίθ 
ἔγοιὴ {Π6 οΥρίηδ] ΗΟΙΊΘΙ Γοϑύ ΟΠ ΠῸ ϑ88 ]ϑἴδοίουυ 815, ἰ8 {π6 βϑπογαὶ, ἰξ 
ΠΠΔΥ͂ ΔΙπηοϑύ 6 8814 {Π6 ἀπδηϊ ποι Ἰαἀρτηθηῦ οὗ [Π6 πηοάθγῃ οἰ τἴ64] ρα ]]ο ; 
ἃ Ἰπαρπιθηῦ ΡΔΥ͂Υ ἐουαπαθα ὁ (ῃ6 ἃ βθηθα Οὐ σοιηροίθης ἰαβυϊ ΠΟΥ ἴῃ 
ΓΝ ΟΣ Οὗ [Π6 νυ]ρ81 ΟΡΙ ΠΟ, ΡΑΥΓΎ ἡ {Π6 ἰπ δ Π8] δνυϊάθποα οὐ ἐῃ6 ᾿ουΚβ. 
ΤῊΘ. πιοϑῦ ἱπηρογίδης δι ΠΟΥ ἴῃ ορροδίζίοπ 0 {Π6 τηοάθγη ορίηΐοπ 15 
ΤΗπον 1465. ΒΥ {Πα Πἰδίογίδη, [πΠ6 ἢγϑὺ ἤγτηη ἴῃ Π|6 οΟἸ]οἰίοη, δἀ ἀγοββοα 
το {Πη6 Π)6]Π18π ΑΡΟ]]ο, μὰ ἀββουθίηρ 8 οὐγπ δυῦΠΟΥ 85 {Π6 “ Ὀ]1 πα θατὰ οὗ 
ΟΒ1ο5,᾽ Πᾶ8 θθβὴ αυοίαα, ἰῃ Δ]]5ῖοη (ο οογΐαϊπ ΒΟ] ηἰ 165 οὗ π6 Πο]ΐδη 
ΒδηοίΠαΥν, ἃ8 ἃ ΚΘ ΠαΪΠ6 ΜΌΥΚ οἵ Ἠοιηθγ. Τἢΐβ Ορὶ πο 88 850 ουπᾶ 
νου Ὑἢ ΟΥΠΘΓ Γαβρθοί8}}]6 ο]αβ81.8. ϑ0ΠῚ6 Πιοάρθυη ΟΘΟπηπιδηΐδίοΥβ 
γγΟΙ]α βεὺ 5146 {Π18 ραβϑᾶρβ οὗ [Π6 Πἰβίουϊδη ἃ5 ἃ ΠΠ6γ6 Θοπυθηίοηδ] ἀθἔου- 
6Π06 ἴο [Π6 ΡΟΡα]αΥ ορϊπίοη οὗἉ {Π|| ἀδν, ἃπὰ ἰην ν᾽ Πρ; ΠΟ ΡΘΥΒΟΠΔ] ρδΥδηΐθα 
Οἡ ὨΪ5 ραγί οὗ 1(8 οὐἹτ168] Δοσυγαον. ΤῊϊβ ἰπ ογργοίδθιοι, μουν ϑῦ, οδηποῦ 
Ποτο 6 δαπητ6. 80. ἀ6] 1] θογαΐθ δῃηᾶ ππαμδ] 16 ἃ 8) Δρ068] ἐο ΗΟΙΏΘΥ͂, ἃ8 
8) ΠΙβίοΥἽ081 Δαῦ ΠΟΥ ἐν Οα. ἃ ηἰο8 ροϊηῦ οὗ τοιηούθ δηϊυϊῦν, σου] Παγάϊν, 
ὈΠΑΘΥ ΔΗΥ ΟἰΓΟΙΠηδύδΠο65, θ6 80 οοηϑύγιθδα, Βαΐ {πΠ6 βρβοϊῆς δ] βίοη ὈΓ 
ΤΗμπονα 465 ἴο ΗοΙΘΥ᾽ 5 ὁ πιθητ]οη οὗ Ὠἰ πη 56 17 ἴῃ ἴῃ 6 αοίοα νΕΓ868, 18 60η- 
ΟἸυδῖνα δνϊάθησθ ὑπαῦ {Π6 αιούθι δούμδ!]ν Ὀδ]ενεά {πη6 Ἡγὴη ἰο 6 ἃ 
Βθηλΐη6 ΜΟΥ οὗ {Π6 διίΠοΥ οὗ {π6 Πα. Τῆδ ἀδργαα οὗ ἀδίδγεποα ἄμ ἕο 
ὑΠ6 Δυυπουὶν οὗἉ {π6 Ὠϊβίουϊδη 18 ἃποί ΠΥ ααδβίοπ. ΤὨμον 1465 νὰβ ποῦ ἃ 
ῬΓΟ ΓΘ ΞΒΙΟἢ 8] ΟΥὑΐο, ἀπαὰ βουγβηθα μϑίογα [6 ργϑπιτηδίϊο8] τ νγὰβ 5πῆ!- 
ΟἸΘΗΟΥ πηδίαγοα (0 νναισαηΐῦ {ῃ6. Ὀδ]Ἰ6Ε {παῦ, ἴῃ ὑπ6 οουγβ6 οἵ ἢΐ8 Ηομηοσῖο 
δίμ 165, Π18 δὐύθηύοη δα Ὀδθὴ 86 γῚΟ 51γ αἰγθοῖθα ἕο {Π6 πῖδσα ἀἰβθϊποίίοη 
ἤθγ6 ἰηνοϊνεά. Νού, δυβὴ ἴῃ {Πδὺ οᾶ86, οου]ὰ πἰ5 ἡπάρπιθηῦ Ὀ6 ρῥ]δορᾶ ἰπ 
ΘΟ ΡΘΕ ον} 0Π6 ορροβὶζα νογαϊού οὐ [ῃ6 ργϑαῦ τη] ουἱν οὗ {Π6 ῥγοΐδβ- 
5108] ρὙΔΙΠΙΠ ΓΔ 8 8 Πα ΠἰΓΘΥΔΓῪ ΔΗ 4 υΔΓΙΕ8 οὐ {Π6 βιισοθθαϊηρ σϑπογδίίοη, 

“Τηδῦ 50 ἢ νγὰβ ὑπεὶγ νογαϊοῦ οδηποῦ θ6 αιδβύϊοπθα. [Ὁ ἰβ ἔγι ἐμαΐ ποΐ 
ΟἾΪΥ ὉΠ6 16] απ Ὀαὺ ΟΥΠΕΓ οὗ {η6 Ἰοηροῦ Ηνψιηη8, ἴῃ [86 ΟΥΑΙ ΠΑΥῪ ἀρρθδ]8 
ἴο {ΠΕ6ῚΓ ἰοχύ, ἃγα φιοίβα ὈΥῪ γϑβρθοίδ!α δυῦΠοΥ8 ἃ8 ὕπΠ6 σοΟμροβ 0η5 οὗ 
“Ἠοπιογ. Βαΐ, ἴῃ πιοϑέ οὗ Π656 σᾶ5685, {Π6 οἰδαίϊοη ΤηΔΥῪ βδίειν θ6 {δ Κθῃ 
ἴῃ {Π6 ΑΔΓ ΟΥ σον θη] ΟηΔ] 86 η86, ἃ8 ὙΘΙΘΥΓΙ Πρ ἴο {Π6 80 Π001 Γαΐ Ποῦ 
{μᾶπ {ῃ6 Ρθύβοη οὗ {Ππ|Ὸ ροθί. Οἡ οὔμεῦ οσοδβίοιιβ, ἴπνῪ ἃγθ ομδγδοῖου- 
ἰχρά ἃ5 ἴπ6 Ἡνπηπ8 “ Δϑου θα ἴο Ηοιηεῦ; ἃπά {Π6 βδιὴθ Πε]δη ΗΠ, 
οἰΐθα ἃ8 ρεπυΐηθ Ὀν ΤΠυον α 465, νγὰβ ργον! 6, ἰῃ ΠΊΟΓΘ ΟΥ Εἰ68] 4αΔΥίΘΓΒ, 
ὙΠ ἃ αἰβύϊποῦ Δα ΠΟΥ ἴῃ {Π6 Ρδύβοη οἵ Ουπϑίμιβ, ἃ ΟΠΐοη γμαρβοάϊδβύ οὗ 
[Π8 5βἰχίν- πη ΟἸγιηρίδ. Ὑηδὺ {ῃ6 οἸαίτηβ οἵ {Π686 ροειηὴβ ἕο Ηομπηουῖο 
ΟΥρῚΠ υνογ πού σοιῃϊθηδησοα Ὦγ ἴΠ6 ΑἸεχδπάγίδη ρσγδιηιηδυΐδη8, [Π6 Εἰρσῃδβέ 
ΔΌΥΠΟΥΪν ἰὴ ΒΟ ἢ. πηδίψαγβ, ἸηΔΥ Ὀ6 ΘΟ ΠἀΘΗΌΙΥ ἰπέεγγθα ἔγοπὶ {Π6 ΟἰΓΟΌΤΩ- 
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βίδποο, ἐπαΐ δἀυποηρ (Π6 ρεου] γι [165 οἵ Γαοῦβ ΟΥ̓ ῬἢΓΑβθοϊορυ ροϊπίοα ουΐ ἃ8 

τορυρσπαηῦ το {Π6 σαπυΐπο ὑγδα το. ΟΥ̓ ἀϑᾶρα οὐὁἨ ΠΟΠΙΘΓ ὈΓ {Π|056 ΟΥΕ65 ἴῃ 

ΤΠΘΙΓ σοπιπιθη ατθ8 οα {π6 ΠΠΙδὰ δηὰ Οὐ ν586ν, βθνθγαὶ ἅγα ἰουαπαὰ ἴῃ {Π6 

ἰοχί οὔ {πὸ Ηνπιη8. ΤῈ6 πη! ὰγ δάδρα,  {πᾶῦ {Π6 ροοί ᾿ᾶ8 που Π 6.6 αἴ8- 

εἰποῦν Δ] αἀδα το Ὠἰπη56} ΟΥ̓ ᾿νἷ8 ΟΠ ΘΘΓΏ8,᾽ ΥΘΓΘ 8180 ΘΠΕΙΓΟΙΥ Ὀπιηθαπίηρ, 

μαὰ {π ΠοἸίδη Ἡγιηη, {116 Δυῦ ΠΟΥ οὗ νν ΠΙοἢ βου) 65. ὨΙ 5617 858 "ἃ ὈΠπα 

οἷα τηὰπ τοϑίἀϊηρ δύ ΟἸϊοβ," θ6θὴ ζθηθγΆ}}ν Βο]ὰ (0 Ρο58688 ΔῊΥ 80]1ἀ Ργε- 

ἐδηδβίοηβ ἴο σϑηυΐηθ οΠαγδοίοσ. ΟΥΠΘΥΓ ποραίϊνα δγραμηθηΐβ οὗ Π6 5816 

κίπα ταῖρι θ6 δοουιηυ]αίοα, ΟΠ ΟΥ̓ ὕννο ν}}}} 5066, ἔγοπι δ ΔαΐΠοΥ οὗ 

ἀδβογνοα τορυξαίϊοη ἃ5 8ἂη Ηοιηθγὶο β0 ΠΟ] 8ηΔ βΘΟρΥΆΡΠΘΓ. ϑίγαθο 

αϑϑογίβ {πᾶὺ {Π6 πᾶηιϊθ ϑδιη08 18 ΠΕΥΘΥ ρίνθη ὈΥ Ηομηοι ἴο {Π6 ἰ5]Δηα ὁἢ 

{Π6 οοαϑύ οἵ [οηΐὰ, ἰο νυ ῃϊο ἢ Ὁ ννὰ8. αἰψογνναγ 8. δ τηοϑύ Χο! αβϑί ΟῚ Ὺ ἄρρτο- 

ρυαιβά ; θϑίηρ; Ππηϊ 6 Ὀγ Πίπι ὑο Π6 Οδρ δ]! δηΐαπ ϑ8η)08, ποὺ Οθδ] οΪἃ, 

πὰ ἴο {πὸ ΤἼγαοίαπ ϑᾶμπηοβ, αὐζογνν αγβ ϑδιπούγαοθ, Τη6 Ἰοηΐδη 8 Πη08 

ἰ8, πονγθνϑῦ, τη θη οηθαὰ ἀπά δγ 15 ΓαγΉ 1} 1γ {1016 ἴῃ {η6 1) 6] ἴλη Ηγιηη. 1ὴ 

ΔΠΟΙΠΟΙ ρᾶβϑβαρα οἵ {Π6 σϑοργάρμον, Οπί 5, 4180 τηθηε!οπθά ἴῃ {Πδὺ Ἡγ ΠΗ, 

ἰ5 βρδβοϊ θα, οὔ {π6 βᾶτη8δ πϑραΐίνε δι ῃουὶίν οὗ {η6 Πίδὰ ἂπάὰ Οάγββθὺ, ἃ8 

ποῦ γεῦ Τουπάδά ἰὰ 1[Π6 ἀὰγ5 οἵ Ηοπιοτ, Τῇ βδϊὴη6 Τυ]6 οὗὨ ΟΥΙ ΙΟΔ] α15- 

εἰποίΐοι ταῖσιν 6 οχίθπαθα ἰοὸ 1ῃ6 πᾶϊηθβ Βυτορα, Ῥαβὶοροηπθβαβ, ἃπὰ 

ΟΥΠΟΙ ἰδγιβ τορυρηδηῦ 0 σεπυΐπθ Ηοιηθεῖο ὑϑᾶρθ, ΜΝ μοι ΟΟΟῸΓ ἴῃ {16 

ψΥΪΟΙ5. ΠΙΘΙΏ 6 Γ5 οὗ [Π6 ΟΟἸ]δοΙοη. 
“1 Ὧ48 Ὀδθθη σοπ͵δοίαγοα Ὀν τηοάθγῃ οὐ (165, {πᾶῷ {Π686 ΗΨΤΓΊΠ5 γγ6ΓΘ 

οΥἱ σ᾽ ΠΥ πλογα δχογαϊα, Οὐ ργΘδμ}}}}68, ΡΓΘΗ͂χοα [0 ΟΥΠΘΓ ἸΟΏΡΘΥΓ, ΠΟΘ τορα- 

Ἰυ οοτηροβί το η8, δρίο οὐ ᾿γγῖο, πὶ {π6 ῬΌθ]ῖο γθοὶία]8 οὗ 1μ6 γηδρϑβοαίβί8 ἂΐ 

{π6 Ροριυΐϊαγ τοὶ! ρίοιιβ 80] θιηηἰ[1686. ΑἸηοηρ ΟΠΘΓ ΔΥραπηθηῖ8. ἀγρθαὰ ἴῃ 

ἕανουν οἵ {115 νίδϑνυν, ἰ5. ὑπ6 οδοδβίοηδὶ γθοῦγγοποθ οὐ σοείδϊη 11Π65 οὗ Ἰηΐτο- 

ἀυποίογυ οὐ νδ] δα ϊούογυ σοιητηοηρ δο6 δῦ {Π6 ΘΟΠηΠΙΘΠΟΘπιθηΐ ΟΥ̓ Οἰ086 οὗ {6 

ἐοχῦ, ἰηεἰπηαύϊηρ; ὑπᾶὺ 06. ρόδπὶ }ι8ὺ γϑοϊ οα νγὰ8 Ὀυΐ ἃ ρᾶτί οὗ ἃ 56 7168, δῃηὰ 

δηποιποίηρ ἃ ὑγδηβι(οη ἐο βοιὴ8 Οὐ} οὐ͵εοῖ οὗ οοἸεὈγαύίοη. Τηδύ ἸηΔῊΥ 

οἵ {πὸ τηΐμοῦ Ομ ροβι [0 η8 ἰπ {π6 οΟἸ]δούοη ΜΜ6ΓΘ οὗ {18 παίαγα τηϊρῃΐ, 

δνθὴ ἴῃ ἐμ6 ΔΌ56Π66 οὗ ΠΊΟΥ6 βρθοϊῆς γϑᾶβοῃβ, Ὀ6 ἰηξεγγθα ἔγοτῃ ὉΠ 6 1 Γ ΚΠ ΘᾺ] 

βίν] ἂἃνὰ ἴθηοσ. Τποὶγ Ὀγαν ιν, πὰ τῃ6 ΔΟΓαυρίμθ58 οὐ {86 }Γ ΘΟΠΟΙ βἴοη, 

ψΠ]16 Βοάγοοὶν οομα ρδ. 0] 6. νυ π6 αἰρηΐϊον οὗ ἱπάθρεπάθηϊ φοπῃροϑ (101, 

δυο ηΪΖ6 Ὑγ6}1 νυ ἱτἢ {π6 ἰπαιραγα! ργθ δ ἐο Δ ΠΟΥ ἸΟΏρΘΥ ΡοΘπ. Τί 

ΒΌΟΝ ἱπγοσδιϊοηβ ΘΓ ἃ ΘυβίοιηΔΥν ῬΓΘΔιη Ὁ] ἴοὸ {6 μδγοὶο βοὴηρ οὗ ἐῃ8 

Ῥαγὰ αἰβὸ ἃρρθᾶνβ, ποί ΟὨ]Υ ἔγομῃ {Π|6 ἐδβυϊπηοην οὗ ΡΊΠμΔΔΓ δὰ ΟΥΠΘΓ ἰδῖοΓ 

τυτίζοτβ, δαῦ ἤτοι ἐπ (θυ πὴ8 ἴῃ οἢ Ηοιηθγ, ἐπ ἔμ6 Οἄνγϑδβαν, ἀθβογῖθ88 

Πειμοάοοιβ 85 ρῥγοίδοϊη;. εἰ βοὴ οἵ τ6 "ΝΥ οοάδηῃ Ηογβο, ὈῪ δι δά γθβ5 

ἴο Βοιη6 ραΐγοῃ ἀδ ιν. 
“ΤῊ δχίθηβίοι οἵ {πὶ {πθοῦν, πονανογ, ἴο Π6 γΠΟἷΘ ΘΟἸ] οὐ 101, 65Ρ6- 

οἷδ!}ν ἐο ἐμ 6 ὈΌΪΚΥ ροθμῖβ νυ μον ἔουιη ἴῃ6 ἢγϑέ ραγὺ οἵ ἱξ, οαπῆοξ Ὀ8 80 

τοδα!!ν δα ο, 6 Ἰδιρῦῖ πὰ δρὶς {Ὰ]1 658 οὐ 086. ῬΟΘΠῚ8 866Π) ἴῃ- 

σοι ρα }]6 νυ ἱθλι ἀν δον Ρυγροβθ. ἃ διογί δῆ ήγοββ [0 ἃ ρορυϊδῦ ἀεὶῖν 

ταϊρ ον ἤν ἃ ὨΔΡΡΥ οἰϊβοῦ, ργθῆχϑα ἴὸ ἃ ἠδγυαίϊνε οὗ δανθηΐαγοβ ἈΠΘΓΘ ὨΪ8 

ΔΖΘΩΟΥ ἰδ Ὅδθὴ ΘΟηΒρΙ ΟῚ 8: δὴ δά γο55 ἴὸ ΜίμοΥνϑ, ἴῸΓ Ἔχπηρ]6, ὈΘίογΘ 

ἀπὸ ΠθοΪοπθᾶ ; οὐ ἐο δγηθβ, Ὀθίογε τΠ|ὸ Ἰαδῦ ὈοοΚ οὗ {π6 1Πἰδὰ. Βαὲΐξ ἴὸ 

μάνα ρμγοίδοθ οπα οὗ {π686 5ι)6οἴβ ὈῪ ἃποῦ μον Ἰοπρ παγγαίῖνο, αἰβεϊποῦ δηὰ 

οοιμρὶοία ἴῃ ἰϊβο!, ἀπα ἀδβογὶ δῖμρ οὐ μο δηὰ αἰ εγθηΐ ρογιϊοὴβ οὐ 186 ᾿ϊ{8 

δινὰ Ἔχροἱνβ οἵ τλ6 βᾶμηθ ἀδὶϊν, ὑνεγα ἃ Ὀγαδοὶ οἵ ὑπᾶῦὺ ῬγοργοΥ σΥ ΒΟ 
αἰδιϊπραΐθοβ. {πὸ αὐθθκα ἴῃ 8}} ἰναῦ ὈδΙοησΒ ἴο ἔπ6 πιθο δη ΐβπὶ οὗἨ ἐοὶτ 
Ἰϊλουαῦτο. Αρρθαὶ μᾶβ. Ὀθθὴ τηδᾶθ ἰὸ {μ8 {{|Ὶ6Ὸ Ῥτοωιηίαηι, ἔγθα ΘΠ ΕΥ 

“ἢ 
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ΔΡΡΙΪΘα Ὀγ {Π6 δηποϊθηΐβ ἴο {Ππὸ ΠΟΙΟΥΪο Ἡνηη ἴο ΑΡΟ]]ο, δια ἰο νᾶγίοιιβ 
ΟἾΠΘΥ ΘΟΙΏΡΟΒ “1018 ΟΥ̓ [ῃ6. 5816 οἷαββι Τὴΐβ {{{Π6 Πᾶ5 Ὀδθὴ ἰηὐογργοίβα, 
ΔΟΟΟΓΑΪῚρ ἴο νυ ηαΐ 18. πὸ ἀοιθῦὺ 15. ΤΟΥ ΤἈΠ ΠΑ δοσορύανοη, ἃ8 ἀθηούϊηρ 
ὑπαῦ {Π6 ΘΟΠΠροΒ  οη8 80 ἀεβίρηδίθα βογνυδὰ ἃ5 ἱπίγοάποίίοπβ ἕο οἶμον 
ἸΟΠΡΘΓ ΡΟΘΙη8. [1 8Βθειη8, ΠΟΥΡΟΥΘΥ, οογίαϊη, {Πδὺ {Π6 [6 γπὶ 18 Π6Γγ5 δρρ! θα 
ἴῃ ἃ ΠΟΌ]ΘΙ ἃΠα πηοῦθ δχίθηρα 56η86, ἃ8 ᾿πα!οαύϊηρ {Π6 ἢγϑί οὐ ᾿ῃηδαραγΑ] 
οα6 οὗἉ ἃ 56γ168 Οὗ βἰ τη} ΠΥ ΠΠη8, ἸὩΔΠΥ͂ Οὗ νν ἢ] Οἢ ὑν γα γϑοί θα ἴῃ {Π6 ρορα- 
Ἰὰν Πδίϊ ΟΠ] 80] ΘΠ} 1165 ; Β0ΠῚ6 ἀυχίπρ; {Π6 δάνδποθ Οὐ ργοοδϑϑίοη (0 {Π6 
ϑΔΠΟΙΙΔΥΥ ΟΥΑΙ, ΟἴΠΘΓ5. ἴῃ ὑῃ6 ΘΟμΓ86 ΟΥὗἨὨ {Π6 5δοιϊῆσθ, οἵμδῦβ δὲ {πὸ᾿ 
Βδου οἷα] Ὀδησιιοί, ΟΥ δ [6 οἷοβ οὔ {π6 σῇο]6 φογοιηοηΐαὶ. Ηδποδ ΙΔ Υ 
θ6 δχρ]αϊῃμβα μον {π6 {{116 Ῥγοωπηΐιηι, τυ ἤδη ΕΠ] ον α ἴῃ {18 τηοτα αἷς- 
ὨΪ Πα 5686, ΘἰΓΠ6Γ ἴῃ {Π6 οᾶ86 οὗ {π6 Ηοιηθυῖς Ηγη8 ΟΥ̓ Οὗ ΟΥ̓ΠΘΙ 5. Π 1180 
ΟΟΠΙΡΟΒΙΠΙΟΠ8, 18. ΠἸΠηϊ 6 8016] 7 ΟΥ ΟΠ ΘΗ͂Υ το (Ποβ6 ἰπ ΠΟΠΟΙ οὗ ΑΡο]]ο. 
ΤῊ15 ον] 6 ΠὉ]} ἱπηρ 165 ἐπαΐ {Π6 {ται ρμαὶ Ἀγ] η8 οὗ {Π6 ροά οὗὨ Γητιβῖο Ὑγ6 16 
ΒΔὈΙ ΓᾺΔ ΠῪ ΡΥΘξουγθα ἃ8 ἰπδιρ ΓΑ] οά68, Ἔν θη ΘΓ ΔΡ5 ὑγἤθτα {Π6 γἰζθ8 {Πδΐ 
[0] οννεα νγθ γα οοιητηοη ἴθ ΟΥΠΟΥ ἀεἰεἶ65. ΤΠδΐ 5 οἢ νγᾶβ {Ππ ἔδοϊ ἴ5 ΤγΈ ποι: 
νυ γδηἐθα Ὀγ {Π|6 γθῦβε8 ὑουγαγὰ 8 {Π6 οἷοβα οἵ {π6 Ποὶϊδη Ἡνγιηη, γγΠ ΘΓ {Π6 
ΒΘΓΙ68 ΟΥ̓ ΒΙΠ21187 ΘΟΙΩ ΡΘΕ [ἴοτ5 αὖ ὑμ6 Πο] ἴδῃ {αβέϊναὶ, ἰῃ ΠΟΠΟῸΓ ποῦ ΟἾΪΥ οὗ 
Τιαΐομα ἀῃα Αὐίθμηΐβ, θα οΟΥἩἨὨ Τ]οχία] Πογοο5 ἂπᾶ ΠΘΙΌΪΠ68, 15 ἀσβου θα 85 
ΟΡΘΠΘα ὈΥῪ ἃ Πυπιη (0 ΑΡΟ]]0θ. Α Πἶκ6 ργδίδιδμοβ γγὰβ δυγαγᾶθα ἱπ ᾿δίδι 
{ἰπ68 [0 1Π6 Ῥεθᾶπ, ΟΥ̓ σοην ν ἃ] βοηρ οὗ [Π6 58ᾶΠι6 Βοά, ἴῃ [Π6 τημϑ16 8] 
ΘΧΘΓΟΪ568 οὗ 5004] Ὀδηαοὐβ ἃΠα βυῃιροβία. Ηδπορ, 4180, ΤΔΥ ΡΘΓΠΔΡ8 Ὀ6 6χ- 
Ρἰδίηθα {Π6 δχἰβθϊηρ σοι παίίοη οὔ {π6 Πειίδη δπὰ Ργίπίδη Ηγπηη8 ἰηΐο 
956 ῬΟΘΠῚ, ἃ8 ΠΟ βαϊεά. Αβϑυτηΐηρ Π θη (0 Πᾶνθ οὐ βίη! βασοθοᾶθα 
680 ἢ ΟὔΠ6Υ ἴῃ {ῃ6 ΟὈΒΓΟΙΊΔΙΎ ΟΥΘΥ οὗ ΘΟ] ΘὈΓαύοη, [Π6 Ομ ἃ5 [6 ῬΙΟΟΘΠΪ 1, 
Αδβογιρίϊνα οὗ π6 γί δηὰ ἢγβί δϑίδ ! ]βῃπηθηΐ οὗ ἐπ ΟΥ̓ ΠΡ οὗ ΑΡρυ]]ο, 
ἴΠ6. ΟΥΠΕΥ Τϑοογάϊηρ (Π6 βργϑδά οὔ ἢἷβ ἰηῆἥμεποο, ὍΠ6ν πῆρ ιιῦ πδύαγα!]ν, ἴῃ 
1π6 βιθβθαιθηΐ νἱοἰβδιυχαθβ οὐ ἐμ ῖγ ἐοχί, πᾶν θθθη οοηξουπαρα Ὀγ ἰτδη- 
ΒΟΙΌΟΓΒ Δα ΘαἸΓΟΓ5 ἰηΐο ὁη6. [ἢ βαρρογῦύ οὗ {Π]5 νίϑυν ἴδ ΤΉΔῪ {ΓΙ ΠΘΥ Ὀ6 
γοιηδγΚαά, {Πδὺ ἡγ}116 0Π6 {16 ῬΥοω πη ατη 18 ΓΑυΑἩΠΥ]ν ΔΡΡΙ16α, πη ἐμ οχ- 
ἰδηῦ οἰξαίϊοηβ, ἰο {π6 Ὠο]δη Ηνπηη, 6 Ῥυίῃΐδη Ηγιηη 18 ΠΟΥ ΘΓ 5 τηϊ- 
ἸΔΥῪ ἀεβιρηαίθα. Ὑὴδ οτἰρί πα! ν ἱπάθρεπάθην ομαγδοίοσ οἵ {πὸ ΓΘΡΌΪΔ 
δρίς γτὴη 18 ἔαΕΠΟΓ νουο δα ῸΓ ὈΥ {Π6 δα ΠοΥν οὗ ἩοΟΙΊΘΥ 561} ἴῃ 
τΠ6 Οάγββευ, νου ὑΠ6 8οηρ οἵ Πειποάοοιιβ, ψ Ἀ18 τϑοϊ θᾶ Ὀγ {π6 Ῥᾶγὰ 88 
ὯΠ ἸῃΐθρτΆ] ΡΟΘΠῚ, ἰ8 ἴῃ 811 δβϑθηῃῦὶ γϑϑρθοῖς ἰἀθηίοαὶ ἴῃ οὐαγδοίδυ ψίτῃ 
ὕΠ6 ὨγΠηη8 οἵ ΗἩΟΙΏΘΓ᾽ 8 Β:σο ββοῦβ ΔΠα ἰτηἰϊαίογβ. Ενθὴ σΟηΒἰβίθη]ν π] ἢ 
18 βαραγαύβ ἱπάθρθηδθηοθ οὐ ομπαγδοίθυ, 50 ἢ ΘΟΠΊΡΟΒΙ{]0Π8 Τρ, ΠῸ 
ἀουθύ, Πᾶν θβθὴ 5.16 ἃ5 ἱπδηρ ΓΑΙ] ργοωιηϊὰ ἴο ἃ Β6γῖ65 οὗ ΓΠΑΡβοαΪἃ] ρ6Υ- 
ΓΟΥΤΊΔΠ668; Ὀὰΐ ποῦ ἃ8 ἰπ το ον ρᾶγίβ. ΟΥ ἈΡΡΘμάδρο8 οὗ ἴΠ6 βδραγαΐβ 
ΓΠΔΡΒΟαΪ 65. 

“4, Πα βῖχ ἸΟῃβΈΥ, ΠἸΟΥΕ ῬΥΟΡΘΙΥ δρίς ἢν ΠῚη8 οὗ {Π68 ΘΟἸ]Θοί ΟΠ, ΟΥ̓́ΤΠ6 
86 θη, ΠΟ] αἸηρ {π6 βοηρ οὔ Πειηοάοοιιβ, 411 ΟὈ5ΘΥνΘ ΠΟΥ ΟΥ̓ 1688 Β ΓΙΟΙΠΥ, 
ὙΠ ὉΠΘΙΓ ΠΔΥΓΟνν ΠἸτΪ85, (Π6 Ἰὰνν οἵ ρορίϊοδὶ ἈΠΙΓΥ Θη]ο θα ὈΥ {Π6 
βίδη ἀγα τη046]5 οὗὨ {Π6 5600] ἔγοπὶ νυ ΒΟ ΠΥ ργοοθθᾶ, [ἢ βδοἢ Βοπηθ 
ΟΠΘ ΔΟίΙΟη ΟΥ̓ Δἀγνοηΐαγα οὗἉ [Π6 ἀοἰέν ἰ5 οοηϑεϊ[αὐδα ἃ σΘη ΓΔ] Ροϊηΐ, δγουπα 
ὙΥΒΪΟἢ ΠΪΒ8 ΟΥ̓ΠΘῚ ΟἸΔ᾽ ΠῚ5 [0 γθηῃδγαίϊοη ΟΥΓ ΠΟΠΟῸΣ ἃγ6 αἰβίγι θυ θα 85 δοοθ8- 
ΒΟΓΥ͂ ΟΥ̓ Θρ[βοάθ. ΤῊ18 μΥΪΠΟΙΡ]6 οὗὨ τπῖτν 15 θα ΓΆΓΕΙΥ ΟΥ ρΑΓΕ ΠΥ ουβογυθᾶ 
ἴῃ {Π6 Θρίο Ὠγπηη8 οὗ ἰδίδι ροϑίβ, ὑυῃουθ ψυίοιιβ, οὐζθη πυιηθσοιιβ ἱποι ἀδηΐβ 
ἴῃ {86 {ὰθυ]οιι5 116 οΥὗὨ {Π6 58 π)6 ροὰ ἃγ6 ΔΟσαΠἰαίθα, ννΠοὖ ΔΠΥ͂ ΘΟΠΊΙΠΟΠ 
Ὀοπά οὗἙὨ πηϊΐν, ἴῃ ὁΠ6 ΘΟ ΠΟ. ΠᾶΥΓαίνο. ; 

“Ἰὰ {Π6 τηοᾶδ οὗ ἐγδαίπρ; (Π6ῚΓ ταβρεοίϊνα βυθ]θοίβ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴῃ {Π6 



ΑΡΡΕΝΘΙΧ. 207 

ἸΠο0γᾺ] ἃπᾶ το]! ρίουβ δἰ θη θηῦ οἵ ἐμπεῖγ ἰοχύ, {Π6 δῖχ βίδηαγά Ηοιποτῖο Ἡγτηη8 

ἃΓ6 τηᾶγικοα ὈΥ πηι ναγίοὺν οὗ ομαγδοίθσ, [π Π0η6 ὁΔῃ 6 ΓΘΟΟρ ΖΘ δὴ 

στοαῦ ἀιηοαπῦ οἵ ὑπαὺ ΤΘνθγθη 18] βρὶγῦ μοι Ουρι ἐο Ρδγνδάθ βο]θιηη 

αάγο5865 ἰο (Π6 ἀοἰγ, ἀπ Ὀν νυ ὨΪΟ ἢ ἸηΔῊΥ ΤΩΪΠΟΥ ΘΟΙΏΡΟΒΙ 108 ἰπ {Π6 οο]- 

Ἰδούϊοη ἃΓ6 ΙΏΟΓΘ Οἱ᾽ [658 ἀἰβυϊηρι 8η64, ΤΠ Ηγπηη ἴο ΟδΓ65 ἴ8, ΠρΟῚ 86 

ΠΟ] 6, ομαγδοίουζθα Ὀγ {π6 ργοαίοδυ ἄδρτθ οὗ ργαυ! ν 8Πηα 5016 ΠΥ, 

νογαίηρ ἀροῖ {Π6 τηγϑίϊο8], 88 Ὀεῆιίοα {116 την βίοι ουβ δύσι θυ 165 οὗ {Π6 

Βογοίπθ, ΤΠ6 ρῥγαΐῖβαβ οὔ {π6 Πε]ΐδπ ἀπ Ρυυ πίη ροα, νι Β116 ἰπ ἃ 1 ν6]16Γ, 

ἸηοΓθ [δβεϊνα νϑίη, ἃγ6 4150 ποὺ ἀθβοϊθηΐ ἴῃ δρίο ἀἰρῃϊν. [ἢ {Π6 Δάνθηίαγεβ 

οἵ Τιοην 5118 {Π656 Γδαίαγοϑ ἃΓ6 θη ρογθα ὈΥ ἃ οογίδίη δαμηϊχύμγα οὐὨἨ οοιη]- 

{ταρὶο μαμπουγ, νον ἴῃ ὑΠ6 Ὠγπῖη 0 Μογουτ ἀθρθηθγαίεβ ἱπίο ΡῸΓΘ 

οοτηθαν, οἵΐθη οἵ ἃ νῦν ἱπαθοθηὺ ἀδβογρίϊοθ, [}π {Π6 Ὠντηη (0 ΑΡὨγοαϊίο, 

{Π6 διπογοιιβ 61488 οἵ δα νθηύαγο 18 ὑγθαίθα τ ἐγεθάοιῃ, θαΐ δἸθρᾶποα; ἂμπὰ 

ΔΡΡΑγΘμΕΥ τυ πουῦ ᾿πὐθηθο 8] ἸΘνἹΥ ΟΥ̓ ὈΓΘΔΟἢ οὗ ρτοργιείν. ὍπῈ Ηγπὶπ 
τὸ υϊοαη, ἰῃὰ {π6 Οὐγββου, 18. ἃ ὈΓΠ|Δηῦ ΘΧδῃ}Ρ]6 οὗ ἃ ῥ᾽ δἰ ΠΥ ᾿ΙΟΘὨ 1018 
Βα θ]θοὐ ὑγθαίθα ἴῃ ὑπ6 Ραγαοϑύ βρ 1110 οὗ οομΐο βαῦγθ, στ Πποὰΐ ΔΗΥ͂ ΔΡΡΓΌΔΟΝ 
[0 ζΓΟΒ8η688 ΟΥ̓πἀο]ίοδογ. Τηδ ἴῃγαθ Ἰαύίθυ σοιῃροβιἐ0η8 ΟΥδγ, Θ8 0}, ἃ 
ἸΏΟΥΘ ΟΥ̓ 1688 Ροϊη θα δνίάθποο, ἴῃ δα αἰξίομ ἰο {Πδὺ Βυρρ θα ὈῪ Π8 1146, 
μον ΚΘΘΗΪΥ ὕπ6 ῥγϊμαϊ να Οὐθθκβ ΘΓ ΑἸῖνα ἴοὸ {16 ΔΟβυγα 168 οὗ [Π6 
ΡΟρυΪαγ τοίη, ἃ νυ Ὁ}} τ μᾶὺ θΟ]άπ658 ἔμ ὺ ὑαγπθα {ῃθηι 0 δοοουηΐ ἴῃ 
{π6 ᾿παυ]ρθιιοθ οἵ ὑμδὶγ ἰππαίθ ργορθηβίν ο βδθοῖ, ὈνΡ Ῥγθίδσαποθ, ὑῃ6 
νἱοὐϊ πη8 οὗἉ {Ππ6ῖγΓ ἀμρονογη 816 Βρ᾿ ΓΙ ῦ οὗἉὨ βα{γα ἔγοτῃ {πΠ6 Πἰρῃθϑί αδγύθιβ. 

“ΤῊαὐ {πΠ6 Ἡγιηπη ἴο ΑΡρο]]ο, νυ οἢ ΔΡΡΘΑΓΒ ἃ5 9Π6 ἴῃ ὕΠ6 Ὀγδβθηῦ δα [1 0}8, 
ΘΟΠΡΓΪΒ68 ὕννο οὐἱρίπδ!ν αἰβεϊμοὐ σοπροβιτ0η8, ὁΠ6 ἴο {Π6 ροά ἴῃ 18 οἰιὰ- 
τδοίει οἵ Πο]ῖδη, ὑπ οὐ Υ ἴῃ ἐμαὺ οἵ Ῥυυίδη, 15 ἃΠ ΟΡ ΠΙΟἢ ΠΟΥ σΘΠΘΥΔΠν 
ΟὐἩἨ ἀμί ν Υ88}}ν δαορίεα. ΤῊ δνίάθποα ἴῃ ἰζ8 ἔανουγ, Ὀοΐἢ ἰδίου οδὶ πὰ 
ἰηύθγηδὶ, 18 οΘοποὶυβῖνθ. ΤΏ οὨϊοῦ ἀυρατηθηῦ οὗ {Π6 Ἰαΐίογ Κὶπὰ 18, {μᾶῦ 1Π6 
οχἰ βίϊηρ οΘομα Ὀἱμαύϊοη οὗ ἔνγο αἰβύϊποῦ μθδαβ οὗ βι)θοῦ ἴῃ ἐῃ6 58π|6 ΡΟΒΠ), 
ἰηγνοϊνοβ ποῦ ΟΠΪΥ ἃ υἱοϊαἰΐοη οὗ {η6 δρὶο ππὶτν σοπηπηοη ἴθ 4}} {Π|6 ΟΥ̓ΠΘΓ 
ΘΟΙΡΟΒἐ]Οὴ5 οἵ [Πμ6 β:ὴη6 οἷἶδ85 ἴῃ {π6 σο]]δοίίοη, Ὁ ἃ ΘΟ ρ] θέα βδουῆσα 
δυϑῃ οἵ ἐπαὺ ογάϊηαγν ἄθοαγθα οἵ σοῃεϊηαϊίν ἴῃ {Π6 ὑτοδίμηθηΐ οὗ Π086 ὕντο 
μϑαᾶβ, νυ πὶ οι 18 θϑβθηῦία! ἴο οοηϑυϊαϊα ἃ 5ϊηρ)]6 παγγαίῖϊνθ. Τ}}8 Ἰῃίθγηδὶ 
δνϊάθποθ 8 βυρροτίοα Ὀγ ὑπ6 ἱπάϊγθοῦ ὑθϑεϊπιοην οἵ Τπυον 468 ἀηα ΑΥΪ5- 
(14.685, γγ0, ἴῃ οἰδϊηρ; (Π6 σομο] ααϊηρ; ᾿ἰπμ685. οὐ ννῃδύ πονν [ΟΓΠῚ8 (6 ἢγβί. ΟΥΓ 

Το ίδη βυθαϊνιβίοη οὐ τη6 Ἡγιηη, ἀθβοσῖ θα ὑΠ6Πὶ 88 1Π86 ο]088 οἵ ἃ βεραῦαίβ 
ὙγΟΥΚ. Α 51 Π}}|87 ᾿πίθγθποθ σθϑ 8 ἔγοι ὕΠ6 αἰδυϊποίίου. ἀθονα ποία, ἃ8 
ἄταννη ὈΥ {Π|6 ἀποϊθηίβ, ἴῃ φαούϊηρ [η6 Π 6] δη βυθαϊνιβίοη ὈῪ ἐπ {116 οὗ. 
ΡῬτοοιηΐυμ, ὕμ6 Ῥυι δα ἀπά δι {π6 ογάϊηδγν ἀδβιρηδίϊοη οὗἩ Ὠν μη ΟΥ̓ ΡΟΘΠῚ. 
Τὴ6 Πυρούμοβὶβ, ᾿μθγοίοσ, οὗ ὕνσο οὐ ρίαν βαραγαῖθ ἩΨΠῚἢ8 ΠΊΔΥ ΟΟΠ- 
ἄθμιν ὃὈ6 δἀορίεα 848 {π6 Ὀδβὶβ οὔ δὴν ογιἐϊοαὶ γθπαγκ8. Οἢ ἐπα ὶγ 60Πὶ- 
Ῥοϑβιἐἰοῃ. 

“ἸῊΕ ΕΙΙΑΝ ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΑΡΟΙ0. 

“δ, ΑΥΘΥ δὴ ἱπίγοἀποίοτυ ἐσ θαϊα οὗ ργαῖβα ἴο {π86 ροά, ἀδβου θῖηρ ἐπ 
ΠΟΠΟῸΓΒ ἢ6 δηὐογϑα ἴῃ τΠ6 ἀϑβθι ]οαὰ Οουτγέ οἵ ΟἸγιηριβ, ἃπα ἃ βῃοσγί σοη- 
Βτιαϊλα!αΐουυ δά άτθϑβ ἰὸ Τιδίοηδ, {π6 ροϑὺ δηΐθῦβ οὴ 1.16 τηδὶῃ Βα θοῦ οὗ ἴΠ8 
Ηγμη, ὑπ Ὀἰγτ οἵ ΑΡοΪ]ο ἰπ 6108, ἃπα δϑίδ 5 τηθηΐ οὗ Ὠϊ5 ἔδυουγιίθ 
βοδὺ οἵ ψουβὶρ ἴῃ ἰῃδῦ ἸΒ]δηα, 

“ΤῊ τηοϑὺ ἱπίθγοϑίϊηρ δαΐαγα οὗ ἐμ Ἡ νπηη, ἃ5 Ὀδδατὶπρ οὴ {6 φαθϑέϊοη 
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οὔ 15. οΥὐἱρίη, 18 Π:6 Ῥϑυβοηὶ Ποδίίοη οὗ ἐπα " ΒΠηα θαγά᾽ ΒΙ το δαἀάγοββίηρ, 
{86 1) 6] ἀἀΔΠ18618, νη μον Τογιηθά, ἴῃ {Π6 ἀδγ8 οἵ ΤΗυογάϊἀ65, δη ἄγρὰ- 
πηθηΐ οὗἉ ἴπ6 κϑηυΐηα ομδγδοίου οἵ {Π6 ροθῖη. [0 ψ}}} θ6 οοπβίἀδγθὰ Ὀγ 6 
ἸΏΟΙΕ αἰβοθγηϊηρ; οὐϊεϊο οὐ {Π6 ργθβθηΐ ἀν, ΤῸΓ γθᾶβοηβ ΔΙ γοδαν δίνη, 8ἃ8 10 
υγᾶ8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ Ὁ Αὐιβίου]β δηὰ ΑΥἸβίδυο 8, Θα08}}ν 5 ΓΟ Πρ; ον άκηςοα οὗ 
πηροϑίαγο. ᾿ΙΒη ββίηρ., ὑπδγθίογθ, {Π6 Ῥγδίθηβϑίοηβ οὔ {Π6 ραββᾶρβ ἴο 
διπδηδίθ ἔχοι 0Π6 ὕσιια ἩΟΙΊΘΥ, ναυΐοιβ Οὐ 6Υ οοπ]οίαγ68. ΟΥ̓͂ΘΥ ὉΠ ΘΠ 56 1 γ68 
ἃ5 ἴ0 18 γ6ὰ] ἱπηρουγύ ΟΥ̓ Δι ΠΟΥ. ϑ0Π16 ΘοΟμηηθηζαίουβ Πᾶν Βα γἶβθα, νι ἢ 
ΤΟΓΘ 511} }0}1οὐτν {πη Ξαρδοῖίν, {πα {Π6 Ἡ γπηη δοίμδ}}ν νγὰ8 φοϊη ροβϑᾶ, ποί, 
Ἰηἀοοα Ὀγ ἐλ " ὈΠΠπα θᾶγάα,, θὰὺ Ὀγ ἃ τϑὰὶ Ὀ]1 πα θαγὰ οὐ ΟΠΐοβ, νγνῇο ἔπ8, 
ἴῃ ρεηθΐηθ ροοά ἔα ἢ, πὰ ἴῃ ΠΪβ Οὐ ῬΓΟΡΘΓ ῬΘΥΒΟΗ, οἰαἰ Π8 ἃ ργδοθᾶάθηρθ 
ἴῃ πηοῦϊὺ ἃπα ἔληη6 ΟΥΘΙ 811] ΟΥΠΕΙΓ πιουία] ροθίβ. ΤῊ ΓΘ οοΥἑδ ΠΥ ἃ 
ΨΘΙῪ ΟΠ ΘΓ], ΒΟΔΥΟΘΙΥ οΥΘα 1016, σοϊποίάθποθ Ὀδύννθθη {Π6 τραὶ ὨἰβίοΥΥ οὗ 
[Π6 ΠΤ ΠΟΡΤΎΔΡΠΘΓ ἃηα {6 ΤΑ υ]ου5 Πἰβίουυ οὗ {πὸ ἐγ Ἡοιποσ. [0 πουϊὰ 
4150 ΓΘ ΓΘ ἃ νυ]ά6 βίγοίοῃ οὗ ογθά]ν ἰο θ6]ίανα {πᾶῦ ΔΠΥ 5 ΟΟΘΒ50Υ δπᾶ 
᾿πη] δου οὗ 0π6 ρϑηυΐηα ἨΟΠΊΘΓ νου] πᾶν νθηξαγϑα, ἰπ ἃ 50] 6 πηη Δ γ688 
ἴο ἃ ρσγθαῦ ῬΟρΌΪΔΓ ΔΒΒΘΙΏὈΪΥ, ἴο θοδϑύ ἨΪΠη5617 ΒΌΡΘΥΪΟΥ ἰο Ϊβ τηδϑβέίθυ ἰπ 
ΒΊΟΥΥ ἃπια {αΐιγα [άπη6 ; ΟΥ {πᾶ 8ι} Τοηΐδῃ ρα Ὀ]1ο νου] Πᾶνα ᾿ἰβίθπϑᾶ ἢ 
ἱπάυ]ραποα ἕο β0 ἢ} ἀὈβαγὰ ργθίθηβίοηβ. ΤῊ ΟἿΪΥ Ρ]Διιβὶ}]6. ΟΥ Γαίϊοηδὶ 
Δἰτογηδίϊνα ὑμαῦ ΥΘΠΔΙη8 ἰ8, ἰ0 ἀβϑιαηθ ἐπαΐ {Π6 δυΐποῦ οὔ {π6 ἩγιΏη, 
νΠούΠοΥ Ονπμθίμαβ, ἴο τ μοπὶ Ηἰρροϑβίγαίιιβ Ὡβουῦ65. 1, ΟΥ 8016 ΟΥ̓ΟΥ 
ΟὨΠΐδπ γμδρϑοαϊβί, ῃδΔα ρἰτγαίβα, ἐορ θύμον ν [ἢ [16 βύν]8, {Π6 ρϑύβοη αἶβο οἵ 
ἢΪ85 οἰϊοῦ ἃ5. ἤρυγεοα ἴῃ [πΠ6 ἰγδαϊζϊοη οὐὨ ῃἰβ8 οὐ πδίϊνα ἰόν; ἃπᾶ πδὰ 
Ρᾶ5566 ΟΥ̓, ΟΥ ΘΔηἀθανουγεα [0 Ρᾶ88 οὔ, μἰ8 ὑγοῦκ ἃ5. ἃ ρεπιιΐηθ ργοάποίϊοη 
οἵ Ηοιηθεῦ. ΤηῈ Ἡγὴη ψου]ὰ {Ππ18 ΡΟ55658 ΠΟΙ Υ ΒΟΌΓΟΘ οἵ ἰηξογοβί, ἃ8 
Ὀοϊηρ {Π6 δαυ]οϑῦ δϑοθυία πα βρβθοϊπηθη οὗ {1Π|18 βρθοὶββ οὗ Π ΘΓΆΤῪ ἔγααᾶ, 

“6, ὕροηῃ ἃ }ιι8ὕ οΥἸὉ104] Θϑέϊπηδίθ οὗ {Π6 οἰΓΟιΠηϑύδ 65 ἈΠ άΘΥ νος {Π 6 
οοαηΐογίει νᾶ8 ργοάιοθα τηιϑύ πη] ἀδραπα Οὐγ ἡπαρτηθηῦ 85 [0 [8 
δΔηΓ αν. Τύβ σΟΠΊρΡΟϑΙὑ0η ο8ἢη ΠΔΥΪν θ6 ΟΔΙΓθα ὕδοκ ἴο [Π6 ϑδυ θυ, 
ΠΟΤ Βῃϊηρ Ρουοα οὗ {Π6 ΤΟ ΐδη ΘΟ]ΟΠ168, ἤθη Π)6108, ἀπά Υ {Π 611 ργοίθο- 
το ἀηα ραύγοπδρθ, δῃ]ονθα, ἴῃ δααϊζϊοη ἴ0 ΠΟΥ βδογθα θυ] ρ68, ἃ {81} 
ΒΠδΥ6 οὗ {Π8 ΘΟΙΏΙΏΟῚ ΡΓΟΒΡΟΙγ. [ύογαΥΥν ΓΟΥρ 68 οὐ {Π|8 πδίαγα ὙγΘ ΓΘ 
1116 πη Καθρίηρ νν! ἢ {Π6 σϑηΐϊαβ οὗ {πᾶύ ρουὶοα, δηὰ 501}1 1655 {|κοὶν ἕο θ6 
ΒῈΘΟΘΒΒΙΆΠΥ ρα] η6α οι {Π6 τἰΐ8] οὗ ἃ ρσυθαῦ ῃδύϊοηδ] 50] ΘΙ ΠΥ. Α ΠΊΟΓΕ 
ΡΙΟΌΔ0]6 ἀαίθ [ῸΥ {Π6 ΒρΡΌΓΙΟΙ 5 ργοἀ οῦοη σου] Ὀ6 {Π6 ἃρδ οὗ Ρ᾿βἰβίγαίαϑ ; 
ὈΥ ψῃοπὶ {Π6 βδηοίμδυυ, δἰγοδαν βἤοσῃ, ᾿Ὁ σψου]α 866}, οὗἁὨ 18 δηοίθηξ 
ΒΡΙΘ πα υγ, δη ἃ οοΙηραγαίϊν ον πϑρ]θοίθα, τνγᾶ8 Γαποναίθα δα ρυτγῆθα, δηὰ 
ΤΠ ποθίογνγαγαά γοπηδηθα ἃ ἀθβρεπάδηΐ οἵ Αἰῃθηβ. Α ΠΊΟΓΘ νου ΓΔ} ]6 ορ- 
Ῥοσγίαμ Υ σου] ΠΑγΪΥ ἤᾶνθ Ὀθθη οἤεγθα ἐὸ δῃὴ ἱπρθηΐοι5 ΤΌΥΘΘΥ ἔργ ῥτο- 
ΤᾺ] ρα! ηρ 18 ἸΔθΟυγ8, μη {δῖ οὗὁἉ 1Π6 γ6-πδαρ αγαίίοη οὗ ἃ σγεδί παίϊοπδὶ 
βϑαῦ οἵ ψΟΥΒἢΪΡ, ὉΠΟΘΥ [Π6 ΔυΒρΙ665 οὗ ἃ {ἀΠ1}}ν νυ ΠΟ56 ΠΠΈΓΘΓΔΓΥῪ ΔΘ ΠΆΠΠΟΥ 
γγὰ8 ΡΓΟνΘΓΌΙΔ] ΤῸΓ {Π6 5 ΘΟ 655] Ἔχ θυοῖβα οὗ 50 ἢ ̓ΠηροΟβίαγα. 

““ΤῊΘ ρϑοργαρῃ 08] 81} 50 η8 δῆογα ἔδνν ογϊζθυὶα [ῸΓ ἤχϊηρ {Π6 ΘΡροΟἢ οὗ 
{ῃ6 Ροθιη, ἃηα {[ῃ056 ΠΘΟΘΒΒΑΓΪΥ ΟΡΘΠ ἴο0 8181 60 η 1 {Π6 6886 οὗ ἃ 8ὺΡ- 
ΡοΒιθ ο5 νου Κ. ΤΠ οἰγοαπγϑίδηοα {ἰπδΐ, ἰὴ ν, 51, Ζῦρίπα 18 ραβ86α ΟὐδΥ 

σῖπουῦ δρι μοῦ, 116 Ἐπ θοΘα 15 οοἸΘὈγαΐθα ΤῸΓ 105. Πδυιῦ16 81 ΘηΓΘΓΡΥΪΒ6, 
τηϊρση 5661 ἴο ᾿ΠΏΡῚν {πᾶὺ {Π6 ἩνΠΊη ν᾽ 88 ΘΟΙΩΡΟΒΘα ΡῥΥΙΟΥ (0 {Π6 πιᾶγἰ {1 Π16 
ΡΟΥΘΙ Οὗ {Π68 ΤΟΥΊΘΓ ἰ5]4 ἃ, ἘΡΟΘᾶ, ΠΟΥΡΘΨΘΥ, νγὰ8 ἃ ἀδβρεπαδηΐ, ρὶπᾶ ἃ 
Τῖνα] οἵ Αἴθηβ. Αἢ ἸπρΘΏΪΟΙῈΒ ΓΟΓΡΘΥ, ἩΓΠΙΠΡ ἀπ ἀ6 7 Αἰ6 δαβρίοαβ, νοι 
δάαρί Πὶβ 4]} 5108 δΔοσογαϊ ηρ]ν. Τὴ ἰαηριαρσο δηα νϑυβὶ Ποαύ θη, ν᾽ 116 
Ηοπηογῖο ἴῃ ἐμ 6}Γ ρΈ ΠΟΥ] βύν]6, αἰ ΕΥ, 1ῃ ΟΟσδ 5108] ροϊηΐβ οὗ Ἰαΐοπι δηα 

, 
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ΡὨγαβθοΐοσν, νυ ἀοὶν ἔγοιὰ {Π6 ἀβᾶρα οὔ {Ππ6 ΠΙδὰ ΟΥ̓ Οάγδββθυ. ΑΙΠουρΡἢ 

π6 τοχί, πκὸ {παῦ οὗ τηοϑῦ οἴου τηθιη 6 γ8 οὗ {Π6 ΟΟἸ]Θοί0η, ΡγΘβθηῖ5 

νατίοι8 σάρ8 ἃπα ἱποομθγθποῖθβ, {Π6 σγοϑυ]ῦ οὐ οογγαρίϊοιβ δοοίἀθηΐαὶ ΟΥ̓ 

ὙΠ}, (ΠῸ ν ἅγα ποῦ β00 ἢ} ἃ5. (0 ἰῃίογίογθ τυ 016 σΘ πο γα] σοππθοίίοπ πὰ 

αηἶ ἐν οὗ {Π6 παγγαίϊνϑ. 
ΤῊ {Ἀ0]6 οὗὨ {Π6 Ῥοδιη 8 γγ6}}.σοποοὶνθα, πα, ἀρὸπ {Π6 8016, ΜῈ6}} 

τὐδηασοα ἴῃ {Π6 Θχϑουζίου. ΤῊ ρϑηογαὶ ἴοπα οὗ {Π6 πγγδίίνϑ 15 αἰρηιῆοα 

πα ῥ᾽ δαβίηρ, ἀπὰ {Π6 ἀἰαίορια θούννθθπ {π6 ΠΥ ΠΡ οὗ 1) 61]05 ἃπὰ 1μᾶ[ομδ, 

ἱπ πορού αὐίηρ; {Π6 σοά᾽ 5 βθυι]διπθηΐ ὁπ {ΠῸ ἰβαθα, 15. θοῦ βρι γιθὰ ἂπὰ 

οἰεραηί. Βυΐ {Π6 αἰϊθιηρίβ [0 508 ἃ Πίρῃογ ροθίϊοδὶ ἢϊρηῦ ἀγὸ πού δ06- 

δαβϑίαϊ, δηὰ θοὺἢ β8θηεϊπιθηῦ ἃπα ἱπηδρουν θοίγαν 8η ΟσσαβίοηΔ] ἸΔΠΊΘΏ 655 

πα ρονοτίν. ΤῊ δχαρρογαίθα ἀδβογιρέϊοη, 'π {Π6 δχογάϊιμη, οὗ {π6 Βυιη 06 

ἃ τονθγθηίίαὶ ΠΟπΟυγ5 ραϊᾷ Ὀγ {Π6 556 πι0]6 ἃ ἀοἰεῖθβ ἰοὸ ῬΏΟθαβ ἴῃ {Π6 

οἴτοϊα οἵ ΟἸντηριι; οὔ {πον σἰβίπρ, ἱποϊαβῖνα οὐ 7ον6 Πἰπγ56 1, ἔγοότὰ {ΠΘῚΓ 

{Πγοπ68 δὖ [ιῖ8. δηίγαποο, πα “ ὑγοπ Ὀ π᾿ 6 π Π6 8 γ98. ὨΪ8. ὈΟΥ͂, 18. 80 

οχίγαναρσαπί ἃ ΘΟΠΙρ]ἰπηθηῦ 0 {Π6 Ροοῦβ οὐπ ΒεῖῸ, δύ {π6 δχρβῆβα οἵ 

Ταρίτον 8 δοκπον]θαρεα Βαρουϊου ιν ἰπ γᾶ πα θΟΥΡΘΓ, ἃ8 (0 φγοάμοθ ἃ 

ὈυΣΘβα 06, γαύμοῦ ὑπᾶπ (ἢ 6 ἱπηργαβϑῖνο ἴδος ψ μοῦ πγὰ8. ἱπίεπάθά. ΤῊ 

ΒδΙΩ6 ΓΟΙΊατς δχίθπαβ [0 τΠ6 86 γ 116 ῬΟΥου μη ποθ ὈΥ [δίοπᾶ οὗ οογίδ!η 
τηθηἶαὶ οἵοο5 ἰο ΠΟΥ ἐοη. ΤΠ6 ἀοβοτίρίίοη οὗ [γ]β ΓᾺΠΗΪΠρ ΠΟΥ ΠΊΘΒΒΑρΡ ΕΒ 
Οἡ ἴοοῦ, Ὀδύννεθη ΟἸγιηραβ ἃπὰ Π 6108, ἰ8 1580 Ὀοΐἢ ἀπροθίϊοαὶ ἅμα ἃ}}- 

Ἡοιηετῖο. ΤΠῈ ἤραγεοβ οὔ ἱτηπηουία! ν ἃπα δἴθγπδ] γοαῦ, Θπηρὶουθα ἴοὸ 
ἢΠ]αϑίγαία {πὸ ΓΔ ἀρρθᾶγαποα οὗ {μ6 Τοπίδη 8586Π1}}ν (σΟὨβἰ βίης, 1π 
στοαὺ ρατί, οἵ ρϑίβοῃβ οἵ δαἀναποθᾶ δρθ), νυ} ἐπδὶγ δι ρ5 ἃπὰ ΘΓρΌΘΒ, 18 
8 σΠΙΘ ΔΉ; ΠΥΡΘΥ)Ο]6. 

“ΤῊΝ ῬΥΤΗΙΑΝ ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΑΡΟΙΙῸ 

«ἢ, (ο]ε ταίοβ ἐμ Ῥυιίδη οὐ ὨοΙρμΐο βαποίθδτγν οὗ {πὸ ροά, 85 {Π6 ῥγὸ- 
σοαϊπρ Ροοιὰ μα οοἰοθγαίθα ἢἷ8 Ποιϊδη Ὀἱγιῃ ρίαοθ. ΑἰΘΥ. ἃ Ῥγθδη}}}}8 
ἀοβογι δῖπρς ἐπ6 Ἰογοῦβ ννϑἰσοπια οὔ ῬΒΟθυΒ. ὈΡ 18. ἔθ] ]ονν -ἀθιεἶθ5, ο. ἨΪ5 
γοίαση ἰο ΟἸΣΙΏΡι8 ἔγομη ἢΪ8 ρου οαϊοαὶ υἱβὶἐβ ο ἑανουγεα βθαΐβ Οἢ Θδτί, 
δια ἃ Ὀτγὶοῦ Δ] δῖοι 0 50π16 οἰ ΠΟΥ 1658 ἱπιρογίδηΐ δυθπίβ ἴῃ {Π|6 116 οὗ {86 
δοάᾶ, {π6 ροοῦ ϑηΐθῦβ οὴ {Ππ6 πηδὶῃ β]θοΐ οὗ μ͵8 Β0ηρ:. 

““. ΤῊ 5 οοποϊαᾶϊπρ Ραββϑᾶρο οὗ π6 Ἡνιηη 5ῃ 6648 ἃ τὰν οὗ οἰδαν ᾿ἱρ}νῦ ὁ 1Π16 
ἀδία οἵ ἰΐ8 σοπῃροβι (οι, οὐ αὖ Ἰϑαϑὺ τηᾶνκϑ οαὐ (π6 ᾿ἰπη1185. οὗ {Π6 οαυ] θοῦ 
Ρογίοά ἰο νι πῖον ἰδ ἂμ Ὀ6 δϑβίρπθε. Τὴ ῥγεβίάθπου οἵ {Π6 Ῥυιΐδη 
Οὐδοῖθ τνὰβ οὐ ρίπ!ν Ποϊὰ ὈΥ ὑπ ἴον οὗ Οἴτγμα, οὐ. ΟΥῖββα, βἰτδίβα 
ἃθουΐ Πα]νναν δίνη {π6 ροτὺ οὗ 1Π6 βᾶτη86 πᾶπηθ πὰ {ἴ16 ΒϑΠΟΓΙΑΥΥ. 
Αθουΐ ἐπ ἔοτίν-ϑἰχίῃ ΟἸντηρ᾽αα (595 85.6.), {πὸ ΟΥββθδβ ὑοῦ δοοιιβα 
δὰ σοηοπιποα ὃν ἐπ6 ΑἸπρῃϊούν οηβ οὔ ἱπιρί θῖν δηὰ ἂθιβα οἵ {Ποὶγ ἔχ η0- 
ἰἰοπβ, Ποῖ, διέθου ἃ ἴθ ὑϑαγβ᾽ σοπίοβί, οδ]]δὰ {πΠ6 ϑαοτθά Αγ, ὙγΈΓῸ 
ἐγδηϑέογγοα τὸ ΤΠ) ]ρ ἢ, (π6 ἴονει ὑΠαῦ δα Βργαπρ ἃ ἀγοὺπα {Π6 5ϊζθ οἵ (ῃ8 
ἴθ ρ 6. Οτἶβϑα ἰἰβθ! τὰ8 ἀοδδίγονοα, ἀπᾶ ἰζ5 ἱπηδὈϊαπ 8 τοαἀποθα ἴο 
Βίανογυ. ΤῸ {πιὶβ ζαϊα!ὺν ὐ 15, τπθτο οδὴ θ6 πὸ ἀουθδί, ἰμᾶὺ [ῃ6 Ῥγορῃθίϊο 
Γηΐπρ ΔἸ] 68, 50. δ Ρμδίῖσα}}ν υὐἱλοτοὰ ὈγνῪ ΑΡΟΙ]Ο δὲ {Π6 οἷοβα οἵ ἢϊβ 
δά αγοβδ ἴο {Π|8 πη] ΠῚ Ὀ6Γ8 οὗ {Π6 ἰηΐαπῦ ΟΥἰβϑθθδη σοϊοαν. Ὑηδ ΗἩνπιὴ οδπποΐ 
ὉΠογοίοτο θ6 ἀαίθα, ἀη 1685 ογθϊν Ὀ6 σίνθη ἰὸ {Π6 δῦ ῦ Ὠϊμπηβ6] ΤῸΥ ἃ 
Ἰαῦρο βαγε οὗ Ῥυίμΐδῃ ἰμϑριγαϊίοη, ρυίοσῦ ἰὸ ὑπ ἔοτγίγ-πἰπί ΟἸντηρὶ δα 
(985 Β.0.). [Τὺ πὴδὺ ῬΥΟΌΔΌΪν 6. δὴ ΘΔΥΎ σοΟΙπιημΘπιογαίίοη οὗ ἴΠπ6 ΔΌΟΥΘ 
σδίαϑίτο 6. 
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“8, Ὑ 16 {86 τυδηΐ οὗἉ σοῃηθούϊοη θδύνγθοη {ἢ 6 οἷοβθ οὐ ἐπ6 Πδιϊδη δὴ ς 
{Π6 σοἸμη ΘΠ θμδηῦ οὗ {πΠ6 Ῥγίηΐαη Ἡνγτηη, ἃ ογ 5. ὁπ6 ΔΙΠΟΠΡ ΟΥ̓ ΠΟΥ ΔΙΡῚ: 
τη ηΐ8 Δρδὶηδῦὺ {Π6 1} Πᾶν Πρ’ ΟΥ̓ΡΊ Δ }]ν ΤΟΥΠπΙΘ ἃ ἂπ δη γα ἡνουῖς, ὑΠ 6 γ8 ἰβ 
σογίϊ ἢ ΔΌΓΙΡύΠ 6855 ἴῃ {Π6 ἱπγοά ποίουν 1ἰπ65 οἵ {ΠπῸ Ἰαύτθυ, ἃ8 10 πον βίδη 8, 
Ὑν ΠΟ 566 18 6408 }}ν ἱποοτ ρα. Ὁ]6 νυ Ὁ {ΠΕ ῚΓ Πανῖηρ; ἰουπηθα {Π6 θχογα πὶ 
ἴο δῃ ΔΙ ΟΡ 6 Γ ἱπἀθρθηάθηΐ ροθη, ΤῊΪ5 ΔπΟΙηδ]ν 15 ουνίηρ, ΡγοΡΔΌΪν, ἴα 
18 ῬΓΟΡΘΥ ῬΓΘΔΠ10]6 οὗ {πΠ6 Ῥγιῃΐδη Ηγηηη Πμανίηρ θΘ θη Ἰορρβὰ οἵ ἰο ἔδοϊ- 
᾿ἰταΐθ {Π|6 Θοιῃ ] Παύϊοη οὗ ἐπμ6 ὕπο. ὕύροη {π6 τηϊ 416 νῖθυν πουνανϑῦ, ἀθονᾷ 
δι ρ οϑβίθα, οὗὨἨ ἔνγο Οὐ βῚΠ4}1]Υ βεραγαίθ γτὴηβ ΒΑΡ .4}}} γϑοϊ θα ἴῃ βαθο68- 
8101, {Π6 ἸΠΟΟΠΡΤΌΠΥ σου] Ὀ6 ΠΟ 1688 δισικίπρ. ΤῊΘ ἐογιποϊα υυῖτἢ νυ ΒΙοἢ 
1Π6 Το] ’ΊΔη Ἡντὴη ΘΟ] 468, ἃ ἀθοϊαγαίϊου. Ὀγ {π6 ροοϑὺ ἐπαᾶῦ “μ6 νν}}} πού 
6886 ἔγΌΤ ΘΟ] ΘὈγδίϊηρ' ΑΡΟ]]Ο,᾿ ὈῪ ἀππουποίηρ ἃ οοπέϊη δέοι οὔ {π6 956ῃ6- 
ΤΆ] ϑιι θοῦ, βεῦνθβ ὈΟύἢ ἃ5 ἱπίγοάποίίοι (0 [Π6 [Ο]]οννίηρ; πα δρί!οριια ἕο 
{Π6 ῬΥΘΥΪΟΙ8 ΘΟΙηροΒβί(ΐοη. Τό ἢδ5 ἱπάθθά ὕθθπ βαγπ56 4. {πᾶὸ {Π656 ἔνο 
οὐθ5 ουρῃῦ ἰο Ὀ6 σοηδβίαογδά, ἴῃ {ΠΕ Ὁ ΟΥΡῚ Π] ΤΟΥ, ἃ5 Τἰνὰ 5 γαίῃ υ ἐΠ δὴ 
Βιϑύθυβ ; ΘΟΠρΡΟΒΘά, [ῃ6 ομδ ογ {πη6 Πο]ϊδη, ὑῃ6 Οἴου ἔογ ἐπ 6 Ρυ(ΐδη 
[δϑ1ν 8], ἴῃ νἱη ἀἰοδίϊοη οὗὨ ὑποὶτ γθδρθοίνα οἱδίτηβ ἐο ῥυϊουἡΥ οἵ ποποι δᾶ 
αἰδθϊπούΐοη. ΤῊΪ5. ορὶ πίομ, που υοσ, πθϑα ποῦ Ἰη θγίοσα νι τἢ ἐπδὲ οὗὨἨ 18 
ὑπὸ ΡΟΘΙῺ8 Πᾶνίηρ Ὀ66ὴ ὨδὈϊδμ4}}ν γεοϊ θα 85 ἃ σοπμπροίθα βευῖθϑ, [ἢ ψηἢδί- 
ΘΟΥΘΙ ΒΡ͵Γ οὗἨ πα Θρθηάδηοθ, ΟΥΓ θυθὴ οὗἉ υἰνδίγυ, {Π6ν πᾶν πᾶν θ6δη ΟΥί- 
ΒΙΠ ΠΥ ΘΟΠπΊροβαά, ὑμπαν 1ΠΠυϑγαίθ, βδοὴ αἰβεϊ ποῦν δηθὰ πυϊπουὺΐ ΔῊ 5110} 

“ ΘΟΠΠἸΒΙΟἢ ἃ8 ἴο ἀδίγδοί ἔγοτη {Πδἰγ σοπι πα οῆδοῦῖ, ἔννο βθραγαίθ βίδρ68 ἴῃ 
Π|6 {6 οὗὨ {Π 611 σοπηπιοη ΠΘΓΟ. ΤῈῊ6 Οὐ] π6 ἃπα ρθηθίαὶ οοπαποὶ οὗὨ {π6 
ὨΔΥΓΑΟγ 6 1 680 ἢ) ΔΓΘ 8150 ΤηΔη 6 ὈΥ 80 Ο1086 Δα ΟὨΓΙΟΙΒ ἃ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠάΘΠΟΘ 
88. Δ ΠἀΔΗΓΥ ΡΙΌν 65 Π6 Ομ ἴο πᾶνε θθ6θη σοπροβοα τὶν {Ππ6 τηοάεὶ οὗ 
ὑπ οὐπεν θθίογα 18 διυῦμοσ. [Ι͂ἢ δδοῖ {Π6 αἰνγίπθ ρῥγοίαροῃίβῦ, γΠῸ ἴῃ ΤΠ 6 
Ποἰϊδη Ἡγιη 18. ΡΙΌΡΘΙΙν 1ΐοπδ, ἰπ μ6 Ῥυιΐδη Ηγη ΑΡΟΙ]Ὸ Πἰπιδ6], 
ὙΔΏΘΘΥΒ ἴῃ αιιαϑύ οἵ ἃ ρογιηδηθηῦ 8εαᾶῦ, [π᾿ ϑᾶοῃ {Π6 ββᾶγοι 8 δὲ ἢγβέ ἴῃ 
νη, ΟΥ]ηΡ' [0 {8 πῃξανου γα Ὁ] 6 ΟΥ̓ ἸΠΠΟΒΡΙ.4016 παίθγ οὔ {π6 σομπηξιθβ 
γἱβι θα. [πῃ 680} (η6 δοίίΐοῃ ορβὴβ υν]0Π| ἃ ἀδβουϊρίίοη οὐ ἴπ6 οουχί οὗ 
ΟἸγΠΡι18, ΔΠ4 {Π6 ΒΟΠΟΙ8 Θη) ον θα Ὀγ ῬΒΟΘΡῈΒ ἴπ 108 8115; ἃπαᾶ φοποὶ 65 
ἢ ἃ ΔρΡΟΒΙΓΟΡΠ6 ἔγομι {Π6 την 08] ἴο {Π6 τθὰ] Ὠἰβίουν οὐ {π6 Ἰοοδ 165 
ΟΟἸοὈγαύθα, Τη 680ῃ {Π6 581η6 ἤριγα οἵ ροβίϊοαὶ τ θίουῖο ΓΟΥΠῚ5 {Π6 ἐγᾶη8- 
1{10η ἔγοτῃ {Π6 Ἰη ΓΟ αΟἴΟΥΥ ἴο ὑπ6 Ὠἰδύουϊοα] ρογέϊοη οἵ {π8 παγγαΐϊΐνθ Τῆδ. 
ἀἸἴδίοσιια θθέννθθη πΠ6 ροα δῃηᾷᾶ ΤΊ ρῆ 588 ἴῃ {πΠ6 Ῥυιΐδη ἩγΙηη, ΠουΤΘνΟΥ 
αἰθβογθηῦ ἴῃ 118 ΓΘΒὉ}05, 15. 8150 ΟΙΟΒΘΙΥ ΔΠΔΙΟΡΟΙΒ ἰπ ΚΘΠΘΙΔ] δέν] δηᾶ ἰδηᾶ- 
ΘΠΟΥ͂ 0 {πᾶῦ Ἰλεύνγαθη Τιδίοπᾶ πα Π 6105; ψν 116 ὑπ6 πηοάθ ᾿η νυ μοι ΑΡΟΙ]ο 
τηθοῖ8 {Π|6 ΘΧρΡοϑβίι] δ ο.}8 οὗ ᾿νἷ8 Ογθίδη τηἱ ἰβίθυβ οἢ {Ππ6 γυρροα βίου ἐν οὗ 
ὉΠ6]Γ θυ Γ βΙ θης6, ἤπα8 18 6]056. ῬᾶγΔ}16] ἰπ {Π6 ῬγΟτηἾβ65 οἵ 1ναἰοπᾶ ἰο 
6108, ἴο τηᾶ 8 ΔΙ, 648 [ῸΓ [Π6 5816 πδίαγΆ] ἀἰδαάνδηύαρα οὗ ΠΟΥ 501]. 
“ΤΠ {406 οὗἉ {18 Ῥοθηὶ ΟΥ̓ΘΥΒ ἃ φυθαίθγ νδυϊοῦυ οὗ δανθηΐασο ἤδη ἐμαὶ 

οὗἨ τη6 Πε]δη Ηστηη. ΤΠ δοίϊοη 18, Προ {π6 ΠΟ] 6, 0611 οοπορίγϑα δηά 
οοπαιοίοα, Βυΐ {Π6 Ἰοπρ' δρίβοαβ οἵ Τυρβοῦιβ, ἐποὰρἢ ποὺ ἱποοπβίβίθηϊ 
ΜΓ τΠ6 Ηοτηθτο βίδηααγα οὗ τύ ἴῃ ἃ γριὰ δρὶς ΡΟῈΠῚ, 8 ἴοο ὈαΪΚΥ δπ 
ΘΧΟΓΘΒΘΟΘΏΘΘ ΟΠ 80 5801 ἃ ΘΟΙΏΡΟΒἰ[Ι0η. ΑἸ ὈΠΓΘΔΒΟΠΔΌΙΥ ἰΔΓρα ρου θη 
οὗ {Π6 πδιγαίϊνα 18. 4180 ἀδνοίβα (9 βϑοργδρῃΐοδὶ ἀββου ρίϊομβ. ϑόῖηδ οὗ 
[686 ἃγ6 οί βρ τ θα δηα οοτγθοῦ, Ἔχ ΒΙ ὈΙ Εἰ πρ' ἃ ῬοΥβοηδὶ Κπον]θᾶρα οὗ 
ὕΠ6 ἸΟΟΔ] 0168, ψ [ἢ Θρ 80 4104] πούϊοθ8 ΟὐὨ ουγίοιβ ἃπα Ἰπίδγαβύϊηρ; τηδέίθυ 5 
Οὗ 064] Οἰιβίοτῃ Οὐ τυ ὑΠμο]ορυ. ΟΥΠΟΥΒ. ἀγα Ὀγοδαὶ]ν ἰηδοοιγαίθ, τυ τ δνὶ- 
ἀθηῦ ΒΥ ρίο 18 Οὗ 56γν}16 Δ ορίϊοη ἃπα τη Ϊβαρρ] οαίϊοη οὗὨ ῬᾶγΔ116] ρου β 
οὗ ΗοΙΏΘΓ᾽ 5 ΓΟρορταρηγ. ΑΠΟΙΠΘΥ ΡΕΟῸ] ΔΙ Υ οὗὨ {Π18 Ἡγτηη 18 [8 δέγτηοῖο- 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 2}} 

οἴοαὶ ἑθηάοπου. Μοβϑίύ οὗ {π6 Ῥγΐποῖρα! ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘβ μάνα Ῥδθὴ πηδᾶθ [0 

ΟΒΌΡΡΙΥ Ῥαπηίηρ; ἱπίογργοίδυοηβ οὗ {Π6 1168 οἵ {π6 ροά, οἵ οἵ [5 Τὰ νουγιθ 

βαποίμδτθ8. ΤῊΪΒ 18 ἃ Βρθοῖθβ οὔ ρ] δαβδῃίγυ, νν 10}, ῬΑΥ 14}}ν οουπίοηδπορα 

ὈΥ [πὸ Ἔχδηιρῖθ οἵ ΗομπΊΟΥ, [ι88, ἃϑ {γθα αι μΟΥ μᾶρρθπβ, Ὀθθη οαγτϊοα (0 ἃ 

νἱοίοιιβ οχύγοιηθ ὈΥ̓͂ Β0116 οἵ 8 οοργίβίβ. ΤὴΘ ἀοτγίναίίοα οὗ ὕΠ6 πδη6 

Ῥ(Πο, ἵγοπι {86 βίθποιι οὔ {π6 ἀγάβοι, 18 ἃ8 ΡοούοΔΠΥ πηθᾶη 88 ἴΐ 18 μἰβίο- 

τί αν [α1586. ΤῊ ἢ]υδίγαύνα ἀπ ἀθβογρίϊνα ἀοία!15 οὐ {π6 ροθπὶ σομδβίϑύ 

ἰπ ἃ σγοαῦ τηθᾶβαγα οὐ Ἠοιηθιῖο ΘΟΠμΠΟΠΡ Δ66. ον ΓΑ] ραββᾶρθ5, ΠΟΥΤΘΨΕΓ, 

ἅγ6 αἰβεϊη συ βιιοα [ῸΓ ΟΥρῚ ΠΑ ἃ8 ν06}} ἃ5 θθδιΐγ. Τὴ ορεπίπρ' Ρ᾽ οὕ ΓΘ 

οἵ {π Ἰογουβ 16 οἵ {π6 σοᾶβ ἴῃ ΟἸ ΤΩΡ 18. ὈΓΠΗ δῦ δηα σταρεΐο, ἀπά {{π|6 

ΔΡΟΒΙΓΟΡ 6 ὕο {Π| ΘΟΙΏ ΡΔΓΔΕΪΨΘΙΥ Ιονν 8ἴαϊα οὔ πηογία]8 ου δᾶγῦῃ ἰ8 'π ἃ ὨΔΡΡΥ͂ 

Βρὶ τς οὗ οσοπίγαδί, ΤῊ (Δ0]6 οἵ {π6 αἰνίπο ἀοΙρμΐη παγγγίηρ [86 ἀμὴν 

πανί ραίοτβ ραϑὺ {Π6ὶΓ ῬΓΘΥΪΟῚΒ ἀοοιπαιίίοι ἰο {π6 ροτί οἵ ἐπα ροά, 185. νγ6}} 

οοποοίνοα δὰ μι 6}} ἰο!ὰ ; πᾶ ἀοτῖνεβ δα άϊθοπαὶ ἰπίθγεϑύ ἔγομπῃ 115. 60}- 

πδοξίου τῖτὰ {π6 παΐαγαὶ ἰδίουυ οὐ {μ185 σοαϑύ, ὑγμ ΓΘ {Π6 ἀπίπιδὶ Δοου πα, 

πὰ ἴβ [π6 Πόγο οἵ πυϊηθγοιιβ Οὗ Γ ταν ΐοἃ} δάἀνεπίαγθθ Βαΐ {86 ἤρυγα 

οἵ [86 τηγϑύδσίοιιβϑ 81} δούιι Π]ν ΒρυΪπρίηρ; ουΐ οὗ {πὸ 568, πᾶ βίγοίομβά {πΚὸ 

ἃ θὰρς οἵ ὈΔ]αϑῦ ἴῃ {Π6 ΒοΙ, οοπϑίγαϊ πὶ ηρ, {π6 οουγβα οὗ ἴΠ6 5810, 18 1688 

ΔΡΡτοργίαίθ ἔμδη 1ξ {π6 ροα πα Ὀδθη πηδᾶδ ἴο δχϑυοῖβα ὨΪ5 ᾿ἱπῆσθποθ {γῸΠ| 

γηεἷβ δἀορίοᾶ εἰοιποηῦ. ΤῊ δρίβοάβ οἵ Τυριιοδιϑ, Ὁποιρὴ οαὖ οἵ ργορογίϊοι 

10 {πὸ ταδίη παιγδέϊνα, ἰ5 ἴῃ 0561 ἃ βρί γι θά νϑυβίοηῃ οὔ {π|8 ΟὈΒΟυΓΘ ταν τ Ὡϊ- 

οδΪ ΔΙΠΘροτυ. ΤΠΘ ργουδι!ηρ δύνα οὗ ἰδηραδρε δηα νουβϑὶ ποδίϊοι 18. ΤΠΟΥΘ 

Ῥυγεὶγ Ηοιηδγίο ὑπδὴ ὑπαὺ οὗ {6 ργϑοθάϊηρ ἤγιηπ, μὰ {Π8 ῃποη- Πουμοτὶο 

ῬὮΏΓΑΒ68 16 ΘΟΙΏΡΑΓΔΕΪΝΟΙΥ ΤΆΓΘ. ΤῊΘ ὙΠΟ0]6 ἴῃ Ταοὺ ἰβ πηᾶῦκϑά, Ὀούἢ 88 ἴο 

Θχργοβϑίοπ δηὰ ΔἸ] βίο, ὈΥ ἃ ΒΌΡΘΓΙΟΥ ἴοπθ οἵ δρίς δηἰφαϊίγ. ὙΠῸ ἔδν 

ἀοποίοποῖοθβ οὐ οογγαρύϊομϑ ἴῃ ἴπ6 Ὀοάν οὗ {πὸ ἰοχῦ, γι μθύΠῸΓ οὐϊηρ; ἰο {1Π16 

οὐ {πα Ἰοθῆβδ οὗ ὑγδηβουθ6β, ἃγΘ ποῦ 510} 8ἃ5 [0 ἰπίογέεγα τυ] {86 σα μ ΓΑ] 

σου παν οὗ ὑ}6 πυγδίϊν. 

“ΗΥΜΝ ΤῸ ΒΕΆΜΕΞ. 

“9... ΤῊ Ῥοδπὶ ΟΡΘη5 ὙΥ] ἘΠ ἐπ6 ἀϑι8] ΠΟπηᾶρΘ οὗἩ ργαῖβα ἰο {πὸ ροᾶ, ἀπὲ 

ἃ 5ῃοτέ δοοουηΐ οἵ {86 ἀπιοὺγ οἵ Φαρίξοῦ υῖ τα ὑπ ΟΥ]]Θμΐδπ ἩγΤΩΡᾺ Μαῖα, 

τὸ ψῃϊοῖ Ηδγιμοβ οποὰ μἰβ Ὀϊτμ. ὙΠ ροδὲ ὑμθη ρᾶ5865 05 ἴο {Π6 ἱπητη6- 

ἀϊαΐα βαθ)θοὶ οὔ αἷῖ8. βοῦρ, {μι δχρίοἱὲ Ὀν νυ Β]Ὸ ἢ [86 Ἰηΐδηῦ ἀοἰν Θβί 564 

Ηἷβ τοποννη ἃ8 αοἀ οἵ Τοῖς πα Τπἰτῖσαθ, δα νυ μοὶ Ἰδὰ ἴο μ15 ϑιθδθααθηΐῦ 

ΔἰΠδμοα ἃπὰ ροοά- 6] νυ 8 ιν τ1ἢ 8. Ὀγούμογ ἈΡΟ]]ο. 

«ΤῊ 5. γα, ΨΥ Ἐ}]6 ἃ ΜΟΥΚ οὗ νοῦν αἰβογθπύ οπαγδοίθῦ ἔγοσὰ δἰ  Υ οἵ 

ποβὸ αϑογὰ δχαπιϊποα, πὰ ἱπίδγιου ὑοὸ οί ἴῃ ἀἰρσηϊίν οἵ βυ )6οὐ δηὰ ἰγθδῖ- 

τιδηΐ, ΒΌΓΡαΒ865 ἔπιθι ργθαῦν ἴῃ οὐ οἰ πα ἐν, πὰ ἰπ οἰ μὶς δια ἀγδιηδίϊο 

βρίγιῦ, Μαοὶ οἵ ὑπ παπποῦ οἵ {π6 Ῥοδιὴ σοπβἰϑὲβ ἰπ (Π6 βᾶπη6 νϑίη οὗ 

οοπέτγαϑι νυ ἰοῖ ταπβ ὑπτουρῃ (π6 τοὶϊρίουβ, οὐ, ἰπ οἵα νογάβ, {πὸ ψ ΠΟ] 6 

εἰμεν οοπιθὰν οὐ ἄτγθθοο ; Ὀθίνγθθη 186 αὐϑίγαου αἰρηῖῦν οἵ ἐμ σο θϑίϊαὶ 

πδῦαγο, ἀπ Ὁ6 ἀμοιηδ}ῖθ5 οοηβοαιθηῦ οἡ 105 ἱπνοϑίπιθΐ αυῖτἢ Πα πηδὴ δἰίὶ- 

θαΐοβ; θούνθθα (μ6 πογουϊθαπ δχριοἱἐβ οὔ {πὸ ἀἰϊνίμα ἀγοῖῃ πα Ὠΐβ ὈΔῸΥ 

ἴοι δα παθὶϊβ ; Ὀδύννθθῃ μἰ8. ργθοοοίοιβ ὈΟ] ἀμ 688 πὰ τοδὰν τἱῦ, ἃπα Ὠὶβ 

ΟὨΝΠἰβῖν υνᾶν γᾶ 685 πᾶ βἰπιρ!ϊοῖν. ϑᾳοἢ ἃ οοιη θἰ παίϊοι οὔ οοπδὶιοίϊηρ; 

αἶα 8, ἰπ ἃ πιθοῦ Ἀσπιδὴ ἸΘΓΟ, ὙΥ ΘΓ ἱπΠΟΔΡΔὈ]6 οὈνϊουβὶν οἵ Ὀοϊηρ ννουκοεὶ 

ἋΡ πὶ Δὰν οἰθοῦ ἱπῖο {6 Ὀυυ]θβαὰθ. [ ἰδ 6 βαρογπδίαγαὶ οἰθιηθηΐ οἵ 

ἐϊι6 Βα )δοῦ νυ αἰο ἃἴομθ ρσῖνϑβ ροϊηΐῦ δηα βθϑβοῃὶῃρ 0 8 οὐ υνεῖξα ῬΑ] ρΡΔΌ 6 



ΤῸ ΑΡΡΕΝΔΙΧ. 

οχίγαναρᾶμοθ. ἩθΥπΠι68, ἴῃ ἢἰ8 σαρδοὶϊίν οὗ ροάᾶ, 15. οιἴνθα ἴγοτῃ {6 ἢγϑί 
χτηοτηθηΐ οἵ ἢΪ8 δχἰβίθηοα νυ αἰνίηθ ΡΟ ΟΥΓ ἅμα ΘΠΘΥρΥ. Ἀ4Α8 {Π6 ρδίγοῃη 
αοἰν οὗ οπηϊηρ Πα ἰηΐγραθ, μ6 18 δῦ ὁπ66 40 Δ}1ῆ 64 ἴο οοτηροίθ τ ἢ πὰ 
ΒΌΓΡΑΒ5 αύθη ΑΡρο]]ο, ὨἰΠογο σοπβι θα ἃ8 ἀησὶνα!]δα ἴῃ ὕΠ086 ἃγίβ, 561], 
ἃ8. ἃ ΤΠ] ΘΠ ΕΓ οὗ {π6 Π ΘΙ] ηἶο ραηΐῃθοη, μ6 18 βυὈ)θοίοα ο {πο παΐυγδὶ 
ἀγανν 80 Κ8 οὗ Ὠυτηδηϊίν, δηα ἤθπο6 δῦ ἢΪβ ὈΙΓΓΠ ἴο ὑπο86 οὗ ᾿πίδηου. Π6 
ΟὈ]ραύϊοη ὑπογθίοσα ὕυ ρουίοσπη, ὉΠΓΟῸρ ἢ ὑπ 6 ἀρθποΥ οὗ ὨΪ5 ᾿πη 06601186 ἢστη δὴ 
ΡΘΥΒΟη δ ὐν, Π6 πιὶρὖν ἀδο 8 ὈΥ νΥ Ὠ]Οἢ 6 18 ΔΙῚ ὈἰΓ10015, ΟΠ. ὨΪ8 ΔρΡΡΘδίΆ ΠΟΘ 
ἴῃ {η6 νου], αὖ Τμο6 0 δβϑϑοσΐῦ [8 γᾶπκ δΔιΠΟ Πρ ἢ15 [6] ον -ρῸ 68, 15 υμδαῦ, 
ἴοΥΓη5 {Π6 6856 018] βρ:Υἱΐ οὐ {Π6 168, 

“10, Τὴ ροβδιῃ 15 ἴῃ 1056} ἃ τηοϑῦ παι] οοΙη ροΟϑιοη, ΤΠ ἢγδβύ ρᾶτὺ 
οὗ [η6 παγγαύϊν----] οσνᾶηοα Ὀδίηρ πιδᾶθ ἔῸΓ σοΥΓαρίϊοη8 οὗ {ὑπ ἰθχί---ἰϑ 
Ὑ06}1} οοηποοίβα, γορ]οίθ τὶ ἀγαιηδίϊο οἴδοῖ, δηα νυ Τοῦ 68 οὗὨ ἀΥΟΙΊΘΥΥ 
ἃηα τϑραγίθα ἴῃ ἃ ΥΘΙῪ ομαγδούθυϊϑίϊο νϑῖῃ οἵ δ] πο μα πΟαΓ, ΑἸΠΟΙΡ; 
0Ὁῃ6 ρᾶββ8ᾶρ68 οἵ {18 Κἰπα την θ6 αποΐϊεα {Π6 δα άγεβ οἵ {Π6 1{{{16 ροα 10 
{6 Τογίοϊβα δ ὑῃδὶγ τῃθοϑῦϊηρ, Ἔχ βϑίηρ 18. ΘΠ] ΙΒ ἀοιρηῦ δ ΔΒΓ 80 
γοδα}]ν οἴδυϊηρ ΠΘΥΒ6 ΙΓ ἃ8 ἃ νἱοὐϊπὶ ἰο 06 8ι1.66685 οὗ [8 ἢγϑὺ θηΐεγρ 88. 
ΤΙ {ῃ6 ἀϊα!οριιθ θούννθθη ΑΡΟΙΪΟ ἀπὰ {π6 νἱηθάγθϑβου, [Π6 αἀἸβρὶν οὗ δῇοίθα 
ΤΌΒΟΥΥΘ δηἀ ᾿ηἀ]βθγθηοθ, σΟπ Ὁ] 6 α νυν 10} ΡΥΓΆ]ΟΙΙΒ 561{-᾿τηρονΐα ποθ, οη {Π 8 
Ρατέ οἵ {π6 Ἰαϊίευ, ἤθη αἰνα]ρίηρ {π6 βεογοῦ ἱπίγαβίθα 0 ἢϊπι, Βηδᾶονν8 
Του ἴῃ ἃ ΨΘΙῪ ΠΔΡΡΌΥ͂ ΔΉΠΟΥ ᾧπ6 βῃγανγα ρϑηΐιβ οὔ {π6 αγθεὶς ρθαβδηΐ, 
Αροογάϊηρ; ἴο Ηοβιοα, [Π6 ὈΑΡΌΙΟΥ νγᾶ8 ΒΘΥΘΓΘΙΥ Ρ.ΠΙΒη6α ΤῸ Π18 πα 80 γ6- 
ἰοη. [π {86 ἢτγϑῦ ἰμζογνίθνν Ὀθύνγθθη {Π6 αἰνίπα ὈγούΠ6Γβ, [Π6 τϑαὰν Θῇτοη- 
ἰΘΥῪ ἢ ψν ῖ οι ἐῃ6 1016 σα] ΡΥ, ἔγοτα 18 ογδα]6, Γ6ρ 615 {Π6 οἤαγρα Ὀστουρῃΐ 
ἀραϊηϑὺ Ὠϊπη, 18. 8150 ἴῃ ἃ Ἰἰνθὶν νϑὶῃ οὗ ἀγο]]εῖν ; ἀπα {Π6 56486] οἵὨ {Π|6 
8066 ἴῃ ἴΠ6 σᾶνογη, το ν. 2906 ἀονηναγάβ, ὑποὰρ ἢ ΒᾶγάΪν ἀδίθηβι}]8 
οὔ [16 6016 οὗἉ ργοργι εἰν, 1 ἴῃ φοοᾶ Καθρὶπρ ψ ἢ {Π6 ὈΌΓ] 6βα 6 Θά ΠΟΥ 
οὗ [Π6 ψγο 16 4016. ΤὨγουρμοῦῦ [Π6 506 η68 ἴῃ [Π6 οἂνα οὗ Μαῖα, [Π6 μᾶ88- 
ΤΟΥ] Υυὰάθ 658 οἵ {Π6 τηοιιηΐαϊη ΠΥΤΩΡ ἢ 5 Δ0046 15 σοηϊγαβίθα, ἴῃ ὕΠ6 581ὴ86 
ΘΟΠΊΪΟ Βρ|γὉ, τα Ὁ ἢ {Π6 ΤἰΟ65. βίοσθα ἀρ ἴῃ 108 {ΥΘαϑΌΓ6- ΠΟ Ό88 ΤῸ {Π6 80}0- 
Ροτύ οὗ Ποὺ αἰνίπα αἱρηϊίγ. ΤῊΘ Πυγβοῦν οὗ ὑΠ6 ροά, ν] Ὁ} 105 Γαγηϊζαγα πα 
1ηῷΘΓΠᾺ] ΘΟΟΠΟΤΏΥ, ἰ8 8150 Ὀγουρ ἢ ὔ ΠΟΙη6 ἴο {Π6 ἱπηδρὶπαύϊοη νυ Γἢ πη οἢ ὑΓα ἢ 
ἀπά [{{{|Δ ἤτον. Ετοι [Π6 Θοποϊαβίοη, πουγθυοῦ, οὗ [η6 ργοσθθαϊηρβ ὈΘΟγΘ 
0Π6 ΟἸγπιρίδπ ἐγ! θη 8], νυ ἢ] Ο ἢ ἃγ6 8150 οσοπαποίθα ἢ 5οη6 βρὶγ1ῦ, θΟΤΠ 
δοίίοη πα ἀεϑογὶρίϊοη ἔαρ, Τὴ Ἰοηρ Θομγθυβδίοη Ὀθύνγθθη Ἡ θγπι685 πὰ 
ΑΡΟ]]Ο σοποογηΐηρ Π6}Ὑ τοβρθοῦϊννα πα ποίϊοηβ, ἃηα ὑΠ6 11 ΘΟΙΠΡ] ΘΠ ζΑΥΥ Πᾶ- 
ΤΆΠΡ68 ἴο 686 ΟἴΠ6Γ οἡ {Π6 Δα) αϑἰτηθπύ οὐ ὉΠ 6 ]γ 4υΔ ΓΘ], ἃγ6 ἃ8 ἀθἤοϊθηῦ 
ἴῃ ἰηίογοϑῦ οὗ πηδύευ 8ἃ8 11 611 685 ΟὗὁἨ ἸηΔΏ 6 Υ. ΤῊ οἰθρδηῦ ἤρῃγα διηρὶ ον θα 
ὈΥ ΗδΥπ65 ἴο {Ππδύγαίθ [Π6 ἀηΐοη Ὀδύνγθθη {Π6 βινθθύμθβϑϑ οὗ {Π6 ἰγγθ πᾶ 
{π6 Κι] α] τουσἢ οὗ {Π6 γύϊδύ, 580 οἱ βοὶν ρδγ4}16] ἴο ἃ ρᾶβϑαρθ οὗ 58κΚε- 
ΒρΡΘδΓθ᾽ 5 " Ηδιη]οί,᾽ νυ {π6 οὔ ἀραϊπϑῦ ξαύαγα ἀδργβαδύϊοη, ἔουπι δἰτηοϑῦ 
[Π6 ΟἾΪΥ Γα]ϊοῦ ἰο {μ6 φεπθῦαὶ ᾿ηοποΐοην. 
“ΤῊ5 ἰπϑαυδ]ν οὐὗὁἨ σΠαγδοίθυ ἴῃ αἰβεγθηῦ ραγίβ οὔ ὕπ6 ροβϑῖῃ, ἢ ἃ 

οογίαϊη διποιηΐ οὐ ἱποοἤθγθηοα ἰπ ἴπ6 ἀρίδ115 οὗ {Π6 ἰοχί, μᾶ5 δῆογαθα ἃ 
ΤΊΟΓΘ Ρ]δι 5116 Ορθηΐηρ ΡΟΓΠΔΡ5 {Ππᾶη δι], [ο [Π6 ΟυβύοπηαγΥ ΒρΘου] δ 08 
ἃ8 ἴο ἃΠ ΟΥΡῚΠΔ] ἱποοηργαϊν οὗ σομμροπθηΐ θ]θιηθηΐβ. ΝοῦΠ 6 Γ σοηϑι ογᾶ- 
τίοη, πονγανϑῦ, οἂπ δῆογα δὴν 5011 ργουπα Ὁ β.0 ἢ ΘΟΠΟΙ αϑίοη8. ΤΠ6 
᾿ποϊάθηΐαὶ! δηο  81168 οὗἩ βύγαοίαγα ἅτ β0 ΠΟΙ θην εχρίδἰηθα Ὀγ ὕΠ6 οοΥ- 
ΓυΡ Ϊοπ5 οὗ {ἰπη6 ΟΥ̓ ἰΓδηϑουρῦ, ἴο νν ΒΊοἢ, ἴῃ ΘΟΠΉΙΏΟἢ ὙΥ τηοϑύ Οὔ ΓΒ ἴῃ 
{η6 οοἸ]]δοίϊοη, (Πϊ8 Ἡγηη ἢ88 Ὀ66η βι]6οἰθα, [Ὁ ΠΔΡΡΘἢΒ 4150 {πδΐ, ἃ8 ἴῃ 
1η6 ο4886 οὗ {πΠ6 1ἰϊ84, [ῃ6 σοπάδιηηδα ρᾶγίβ οὗ {Π6 ἑαχύ, ἴῃ 0Π6 Ἰαΐθ ΒΟ ΘΙ 68 

ν᾽ 
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Του 18 γ6- σοηϑύγιοί! ἢ, ΘΟΠΊΡΓΘ ΘΠ δἰπηοϑέ Θυον ΟΠη6 οὗ {Π6 ρμᾶββᾶρϑϑ 
ὙΥΒΟἢ γΘ8}}Υ σοηϑύϊζυςο [Π6 τηδῖπη ΙΓ δηα βριγιΐ οἵ {Π6 δοίϊοη ; {Π6 ἰθᾶνβῃ, 
885 ἴὉ πογο, οὐ {Π6 γγῃο]α τ ρ. ΤΠ6 ᾿π θυ ουυ οὐ (Π6 σοποϊπαϊηρ Ρογίοη 
οὔ {π6 Ἡγτηη, ΠΥ Ὀ6 τη ογ6 παύαγα!]ν Ἰαϊα το {Π6 σἤδΥρο οὗ ἃ βίηρ]6 Δ Ϊ ΠΟΥ 
{Πδη οἵ ὕνο. [10 σοπϑίβύϑ, ΟΠ ΘΗ͂ν ΟΥ̓ 8016 ]γ, ἴῃ {Π|6 Δῦβθποθ οὗ {πο86 ἢυ- 
ΤΏΟΓΟΙΒ 566 Π68 ἴπ Ὑγἤ ἢ δόμα {Π6 ραπὶὰβ οὗ {Π6 ροοϑῦ αὶ ῆθα Ὠΐπὶ 0 
Ἔχοοὶ. Τ|ι6 νι ὶπαϊηρ-ρ οὐ {π6 50] 6οῦ, ΑΘΓ {Π6 τϑοοποιϊδίίοη οὗ [Π6 ὕννο 
Ἰιἰραπβ, νυ Π116 ἴῃ 1056} ᾿πα !5Ρ6η884}16, ΟΠἘ.Β. τηδίθγ ἰδ οἵ ἃ σοπῃραγαίν ΕἸ Υ 
5τᾶνθ ΟΥ̓́ΘΟΙΏΠΙΟη- ΪδΔ66 ΟΠ δγδοίθυ, ΠῸ νὰν δάἀαρίθα ἴο {Π|6 β:ΘΪτι5 γῇ ὨΙοἢ 8580- 

οοοαδα 850 τον δύ Υ ἰπ {Π6 ἢγβί ρατί οἵ π6 ἤγθη. ΑἹ] {πογοίογα {πᾶΐ οἂπ 
ΤΟΔΒΟΠΔΌΪΙΥ Ὀ6 ᾿πΐεγγθα 18, {πα νν Ὠ116 {π6 δυΐμου πα {Π6 ἂῦὺ ἴο δη]ίνθη 81- 
Ἰθοὐβ ἰῃ ΠΑΥΠΊΟΩΥ τυ ὑπ ρΘΟΙ]αΓ ὈΘηΐ οἵ ἢΪ8 οὐνῃ ἰδ] θηΐ, μ6 νναπίβα, Κ6 
Οὔ ΤλΟΓ6 αἰδεϊηρ αἰβμ θα υυῖτογβ, [π6 Ἰπαρτηθηΐύ ἰο ΔΌΓΙἀ [6 ΟΥ̓ αὐϑβίαϊ π ἔγοπὶ 
810 ἢ ἃ8 ὙὙ6Γ6 Τογϑῖρη ἴο ἴὑ. Η6 88, Δοοογα! ηρ]ν, οἱορσρθα {Π6 πο βρ᾽ γι τοα 
Ῥουγίίομ οὗ δ8 παγγαίγθ τ ἃ ὑθαϊουβ δοσατηυ]αίϊοη οὗἩ σοπο! μα! ηρ ἀδἴδ1}5, 
ΤΘΟΟΠΟΙΠαίοΥυ οοιγίθβιθβ, πὰ πίθου ἤϑησα οὐὨ σομρ]πηθηΐβ Ὀδύνγθθη {6 
ἔνο σοάϑβ, οὗ νυ οἢ ἃ ὙΘΓΥ 8118}} Βῃ8γ6 σου ϊὰ ἤᾶνα 50} Π 664 ἔογ {π6 γϑαυϊγρά 
Οὐ] θοῦ. 
Ἶ ΤῊ οἰμοὺ οδ͵]θούϊοη υγροά ἴο {π6 οτἱρίηδὶ ἱπέθρυιν οὗ {Π6 Ὦντηη, ὑπδᾶΐ 

{π6 βίουν οὗ {π6 τοτγίοϊβα, νι {Π6 ᾿ηνθηίίοι οὗ {Π6 Ιγγϑ, βίδη 8 1π πὸ 7.8 
οοππηθοίίοη ἢ ἐπ 6 το ΤΥ οὗ {πΠ6 ΟΧΘη, {Π6 τϑὰ] β )] 6 οὐ οὗ [Π6 παυσγαΐνθ, 
18 αἰζορϑύμου σγουπα 1688. [|ἢ πὸ ψοΥΚ οὗ {Π6 Κἰπα 15 {Π6 δοίϊοῃ οοποεϊνθα 
ἴῃ ἃ ΠΊΟΓΘ ΟΟΙρΡΙοἴδ ΟΥ̓ ΠΟΤῈ ἀσ]ϊοαΐθ βριτιῦ οὗ πὶΐγν. ΤΠδ 5οορθ, Ὀθοίἢ 
Ῥορίϊοαὶ ἃπα τιν ϊοδὶ, οὗ ὑΠ6 πᾶγγαίν νγὰ8 ΟὈΥΙΟΙΙΒΙΥ ὑνγοίοα. [1 ννὰβ ποῖ 
ΤΏΘΓΘΪΥ ἴο δύ ὈΠ18}} {π6 ογθαϊὺ οὗ ἰμ6 ᾿ηΐδηξ ροα ἃ58 ραΐγοῃ οἵ [πίτιρια δπᾶ 
ΤΠοίῦ, Ὁγ 186 τοῦ ΘΥΥ οὗ {Π6 βῃγον θϑῦ οὐ Π18 αἰνίπο το] αἴῖνοβ, θὰὺ το 111ὰ5- 
ἐταΐθ {Π6 οὐἱρίη οὗ {π6 Ἰοϊῃῦ βδποίμδγυ οὗ {Π6 ὕνγο ἀ δι (165 αὖ [6] ρηϊ. ΤΠ6 
τιθγο ἀοἰθοίϊοη οἵ {π6 ὑποῖξ, πα τοϑυϊταὐϊοη οὗ [Π 6 οαὐ6]6, σου ἤᾶνθ θΘΘ ἢ 
θαΐ ἃ ᾿ἰδιηθδ οὐ δύθῃ ἃ αἰβῃο πο γ8 0]6 υυἱπαϊηρ-Ρ [ῸΓ {π6 ΠΘΤῸ οὗ ἴπΠ6 Ηγπιη. 
ΤῊ οοββίοη οἵ ὑπ6 ρ!απάθγθα ργορογίυ, νυ ποὰῦ δὴ δααϊνα]θηῦ, σου ἤᾶνα 
ὈδΘΘη 64. Δ}}ν αἰβογθα 8 016 τὸ ΡΒ θυ5. [Ὁ νγὰβ ὑπϑγθίοσγα ἱπα!βρ 546 ἴῃ 
{Π6 δρ  γἰΐ οἵ {π6 ρίθοθ, ἐπὶ πηθδῃ8 5ῃο} ]α θ6 ἑοπα οὗ δοσοιητηοααίηρ ἐπ 8 
αἰδραΐθ οὐ ἐθυπη8 ὨΟΠΟΌΓΔΌΙΘ ἰ0 ΘΔ 0 ρᾶγΐν. ΕῸΓ {Π8 ΟὈ͵]θοΐῖ δὴ οἱδραηΐ 
Ἔχρβαϊθηὺ βυρροβίθα ᾿ἰ56] ἴῃ δπούμου σο]θὈγαίθα ἴδαῦ οὗ Μοϑγοῦγν, {Π6 ἴη- 
γϑηύίου οἵ ὑπ ᾿γγθ, [Π6 ἔανουσιία ᾿πηβίγαϊηθηῦ οἵ ΑΡΟ]]Ο, ἃπα {Π6 δου βίο 
οὗ ννβῖοι Ὀγ ὑπ 6 Ἰαύίου. ἀδιἐν σου] ποὺ ἔδι! ἴο Ιὰν ῃΐπὶ ὉΠῸΘΙ ἃ πθᾶνῃ αἀθὈΐ 
οὔ ρτγαύπα 6 το {Π6 ἀΟΠΟΥ. 
“ΤῊ βίν]6 οἵ {Π158 Ἡ γτηη, Θβρθοίδ!]ν οὗἁ 18 ἢγβί ἀπ α τηοσα βρ  γἰιθα ρογίϊοη, 

ἰβ πηαυκοα Ὀγ στγθαΐου οὐ πα! ν ὑμδη πᾶΐ οὗ δὴν οἴου ροϑῖὰ ἰὴ {Π6 60]- 
Ἰθούϊου. [8 ΠΠΊΟΙΓ 18 οὗ ἃ ἀβθβογιρύϊοη ρϑου αν ἴο ᾿ὐβο!ἴ, φαδὶηῦ ἃηα 86η- 
ἐθητὶουϑ; οΟὐΐθη οοᾶγϑ8 ; υ]ἀ6]ν ΑἸ θγθηῦ ἔγοστὰ {Π6 σΘη 8] ρ᾽αβδηΐγν οἵ {Π8 
Οάνββϑου. Νοὺ ἱπάδθϑα, νὰ {Π6 ἀϑι8] δπιοιηΐ οἵ ΗἩοιηθυῖο τπδη π υίβιη, 5 
ἔῃογθ δΔὴῪ αἰτοῦ ὑγᾶοθ οὗ ἃῃ Δ] Ὁ Γ1Οἢ οἰ ποὺ ἴο ἰπηϊταῖθ ΟΥ̓ δι ϊαΐθ Ἡοιηθυ. 
ἴῃ ογάθυ τ ρῃ ον ἰο ἀρργθοϊαία οογίαϊη Ἰαϊοτηαίϊο ρθοι Αγ εἶ65 οὗ {18 σουὶς 
γϑὶῃ οὗ δχργθϑϑίοῃ, ἃ σγϑαίθυ ἰηβῖρηῦ σοῦ 6 ΠΘΟΟΒβΑΥν, ἔμ8 νγ 6 ΡΟβ5658, 
ἰαΐο {πὸ ΠΌΥΒΟΥΎ ἃ πα ΒΟΠΟΟΙΌΟΥ γοοδθ]ατν οἵ αγθθοθ, ἀροῖ νοὶ το ἢ 
οὗ (6 βρίγιῦ οἵ τ ἀγομὶη ἀδἰ γ᾽ 8 Πα ΠΊΟῸΓ 566ΠῚ8 ἰο ἀδροπᾶ. ὙΤΠΘΥΘ ἅτ 
αἶϑο νυῖοιβ ῬΓΟΡΘΥΪΥ αἰδ᾽ Θοῖϊοα] ρου] 65, τ᾿ ἰοἢ 5ῃ δα Ἰρῃῦ ὁπ {π6 
οτρίη οὗ {π6 σνοῦῖκ ἀμαὰ ὑπ6 παίϊνα οοὰηίγυ οὗ ἰΐ8 δυΐμοσυ. Τῆθβ8 ἅτγα ἴῃ 
στιθαὺ ρατὺ Ἡφϑβιοαϊς ἰάϊοτηβ, Ὀδέγανὶπρ ὑΠ6 ἀ886 οὗ δὴ ΠΟ] λπ, ρΡγΟ ΔΎ ἃπ 
Ατοδαϊδη οὐ Βωοίϊδη ροοῖ. ΤῊ Ῥᾶγδ]]6ὶ ρῥαββᾶρθϑθ ἴῃ ὙΥ ϊοἢ ἰμο56 ἸαϊομῚ8 
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ΟΟΟΌΓ, δὖ Ἰηΐογνα 5 Πτουρου {Π6 ἩγΠηη, γα ἴῃ ὑπ ΙΒ ᾽ν 65 βέγοιρ; ἄγρυ 
τηθηϑ οὐἉ 118. Βα 8ίδῃ 18] Ἰπτορυὶῦν οὐ δι Πουβρ. ΤῈ6 δηλ] ΔΙ] βίοι ὑ 
ὑΠ|6 βθύθη βίγηρϑ οἵ {Π86 ᾿γγ8 ΘΟ ὈΪ 68 ὙΠ ΟΥΘΙ οοηβίἀογαίίοηβ ἰο δϑίδ 
Ὀ]Π5}} {πὸ ἀαία οὗ [6 βῬοθ πὴ ἃ8 Ῥοβίθυϊου ἰο ἴΠπ6 ρα οὔ {π6 1,68 ϊδῃ ΤοΓΡδη 
ἀοθγ, γμῸ ἢἤγϑύ Ὀγοαρηῦ {Π 18. ἸΠΟΥΘ ἱπηργονϑα ἔογτῃ οὗ {π6 ἱπδίγαπιθηῦ ἱπί 
ΡΟΡΟΪΑΓ τι58 ἴπ 0Π6 ΘΑΥ]ν ρατί οὗ [Π6 βενθηίῃ σΘηΓΌΓΥ Β.6. ' 

“ΦΉΥΜΝ ΤῸ ΑΡΗΒΟΘΙΤΈῈ. 

“11, ΤῊ ορβῃΐπρ' 11Π68 οὗἉ {Π|18 ρΡοθπὰ οο]θυγαΐα ὑΠ6 ρον ἀπὰ ἰηῆπθηο 
οὗ {η6 σοαα 688. 

. . ᾿ . 

“ΤῊ18 ΠγΙηη 18 Ὁ. ἔα {Π6 θδϑύ ροϑῖὰ ἴῃ [π6 γγῇΟ]6 σο]]θοΐίοη ἢ ἀπϑὰΐ 
Ρᾶβ564, ΡΕΓΠΔρΡ8, ὈΥ ΠΥ 5.111 ΔΓ ῬγΟαοὕΐοη ἴῃ ΔΩΥ͂ ἃθ6 ΟΥ̓ΘΟΛΠΕΓΥ. ΑἹ 
{ΠουρῊ {ΠΥ Πᾶν ποῦ 6 ΟΥΓ168] ρτοιη 48 ΓῸΓ Δβογι θῖπρ ἴῈ ἐο Ηοιποσ, ἰ 
ὙγΕ 6 ΒΟΔΓΌΘΙΥ ΠΥ ΟΥΩΥ Οὗ ὨΪ5 σϑηι8 1 σΘΠΘΓΔ] τη Υ]ξ ; νυ 116 ΤΏΘΥ 15. 01] 
ἵπ [Π6 ἀοἴ4 118, δἰ ἔῃ 6 οὗ Ἰδηριδρ6 οΥ Ὠἰβίογ δ] 8]] βίοη, ΒΟΥ Ιου 5]ν ταρασπδῃ 
ἴο 1ἴ8. ΟἸΔΙΠ8. ὕ0 50 δὴ ὨΟΠΟΥ. Τὴ δυΐποι [88 ἰγϑαϊθα ἃ [ἰσοπίϊοιι 

᾿Β.Ὀ]6οῦ, Ποῦ ΤΟΥ ὙΠ ργᾶσα ἃηα δἰθρᾶποθ, θὰ τὶ ἢ ἂη δηέϊγα ἔγθθάοη 
ἔγο πὴ πη Θγο οἱ 05 ΟΥ̓ΠδΙηΘηΐ. ΝονΘΓῈ ἴῃ [η6 Ογαοκ την Πο]ορῪ 065 τἢι 
6ο044688 οὗ [μον 6 ΔΡΡΘΔΥ ὉΠΑΘΙ ΤΠΟΓΘ Ὀ]θαβίηρ ΘΟ] 8 ἐμδη ἴῃ [15 δάνβη. 
ὕαγα, ἀθβοῦ θα ὈῪ ὨΘΥΒ6]Ε ἃ85. [Π6 ὑγαηβδοίϊοη οὐ Π6Ὶ 116 τηοϑὺ ἀδθγορσαίουν 
ἴο 6. αἰνίπθ ποπουγ. ΤῊ ΓΘργοδοἢ οὗ οἀρτϊοϊουβ ἱπάπ]ρσθησθ, ὈῪ 4 ἀείτι 
οὗ Πρ)οϑύ σδη]ς, ἴῃ ἃ ἀδθρυδαϊηρ Ῥβϑίοῃ, 18 Τϑιηουθα ὈΥ δὴ Δρργοργίαίε 
ΔΡΡΙΙοαἰίοη οὗ {Π6 888] Ἔχρϑαϊθηῦ, ἔῃ 6 βίθυῃ δὰ οὐ Εδΐβ 88 δατηϊηἰβίθγθε 
ὈΥ Φαριίου ; δηᾶ, δρᾶγῦ ἔγοπὶ ΠΟΙ δοίπ] βγη βϑίοη ἰο ἐπδῦ Ἰανγ, ΠΟΥ 60η- 
αυοῦ 15 ἴγθθ ἔγοι 8}} ἰαϊμῦ οὗ Ἰον!γ. ΤῊ πηϊχίαγα οὗἉ ρα Π ΓΥ Πα ΔΙΠΠΟΓΟῈ: 
ἱπηρϑίποϑιυ ἴῃ ΑἸΠΟΪ865 18 ΔαΙ ΓΔ]. ρογίγαγθᾶ. Τῇδ (ουπ8 ἰπ ν ]οἢ 
ἢθ Δηποιη6 68 ἢΪ5 ΓΘΒΟ] αἰ ο (0 ϑβοχύ, δὖ 811] μαζαγᾶβ, μ15 σὶρ Ἷβ 88 Ιου  ἱπ 
δη οἱραίίοη οὗ ὕΠο58 οὗ Πυβθαπα, ἃγ6 ῬΘΥΒΔΡ8 ΓΠΟΥΘ ΡυΓΟΙΥ ΗοΙηοσΐο ἱπ 
ΘΟΠΟΘΡΙΙΟῊ, 8[γ16, Δηα νϑγϑὶ ποδίίοη, ἔῃ δη δπν δχίαπί ραββᾶρα Ὀθυοηᾶ {Π6 
ΙηΔΥρίη οὗ ἴη6 ΠΠΔ4 οὐ Οαγββθυ. ΤΠ δρίβοῆβ οὗ ΤΙ Πομὰ5 ἀπα Αὐτογα 
450 ΘΙ ΟΟΙΪ6Β, ἰῃ ἃ 51ΠΡ1]Δ}}ΡΨρ οἤδβούϊνα Ἰπδῆηθσ, Ὀοίῃ ἐῃ6 τηοτὰϊ] αἂπᾶ 
Ροθίϊοαὶ ἔβδαύαγθβ οἵ {πῇ ὈΘδα  Ἃ] [Δ0]16. ΤῊ βέαία οὗ αὐΐου ᾿ἱπαμπίἐίοη ἴο 
ὙΠ] Οἢ 0Π6 ΟΠ66 ν]βΌΓΟᾺΒ ΠΕΙῸ γγὰἃ8 τϑα μο66, Ὀν {Π6 [αἴ] περ]εοῦ οὔ Αὐτοτᾶ 
ἴο ΘΟ. ΓΘ ΤῸΓ Πἰμη ἢ Όμὰ 9ογ6, Τοροῦμογ νυ ἢ {π6 θΟΟΠ οὗ ἱχηπηου δ! ν, Δ 
ΘΧϑιρύϊοη ἴγομ {Π6 6ν118 οὗ οἹά-ἃρα; 18 [66 016, αὐξεηπδίθα σοΐϊοθ, ἀπ 
ΒΗΓΆΏΚΘη, ΠΘ6]Ρ]658 ἔγϑιηθ τυ] Π6 δῇδοιί οπδία βο]ϊοϊταθ οὐἨ ἢΪ5 αἰ νίπθ 
τ Ϊβύγ6 858 00 δ᾽] νϊαΐθ [η6 ψυθίο θη 688 οΟὗὨ ἰδ Ἰοΐ, ἃ 8ἃ}} ἀδϑουϊθοᾶ τ ἢ 
1ηἰ τη Ἰ 8 Ὁ]6 στᾶσα δηα [θη ΘΓ 688. 

“ΤῸ ἨδΔ8 Ὀ66ῃ 750} τϑιηδυκθα, ὑπᾶὺ {818 σοπηροβίζοη, ἐΠπΟῸρἢ οἸαβ56α ὈῪ 
186 ουϑβίοιη οὗὨ Ἰδαίου 068 ὉΠ 6 6 {Π6 {1016 οὗ Ηγτηη, ΓΘΔ}]Ὺ ραγίαϊκ 8 ποσὰ οὗ 
ἴῃη6 πδίμσθ οὗ ἃ ροβθπλ 'ἴῃ ΠΟΠΟῸ οὗ {πΠ6 Παγαάδηΐϊδη γὰρ οὗ ῬΥΪΠ668 : οὗ 

᾿Π056 ΡῬΘΙΒΟΠΔ] ργᾶο68 Θβρβοίδ!ν τυ ΒΙοἢ ΟὈὐαϊ θα {θη 80 ἰᾶγρδ ἃ 5Π816 οὗ 
ΔΙΠΟΤΌΙΒ. ἰΐθηθ!οη οἡ 1η6 ρᾶγύ οὗ {ῃ8 ροᾶβ. Τὴ 5.016 Ρυσὶν οὗἉ 108 
βύγ]θ, νι 6 σΘΠΘΓΆ] ἴθ ΠΟΥ οὗ 158. Πἰβίου 8] 8]} 51 0}}5, 8150 νουοῃ ΤῸΣ (8 
στθαῦ δηὐαυϊν. ΤῊ6 σοη)θούυγ6 ὉΠ γ ΟγΘ πδύμιγα!]ν 811865, μὲ ὑπὸ Η γπηη 
ΤΩΔΥ ᾶν6 Ὀ6Θη ΘΟΙΠΡΟΒ6α ὈΥ 8ῃ “"ο]δη ΗοΙΘΤΙα, ἃ8 ἃ {γαῖα οὗ Ταϑρθοῦ 
ἴο ὉΠη6 δοογϑαϊ! δα ἀδβοθπαδηΐβ οὗ Ψ η648, γγῆο 511] Π6] 4 βυγᾶν 1η [86 γδ]] 6 ν5 
οἵ Μουηΐ 144. ΤῊ18 νίδνν 15 ἔα ΘΓ Ἰα501Π6 4 ὈΥ ἃ ΘΟΙΏΡΑΓΒοη οὗἉ ὕπ6 ργο- 
ΡΒΘΟΥ ὈῚ δεπυβ οὗ ἐμύαγα ἀοιμϊπίοη ἴο ηθαβ, τῖσ 0Π6 κ ργθαϊοίίοη 



ΑΡΡΕΝΔΙΧ. 9] 
ΕΝ 

ὃν Νορίμμ ἰπ {π|6 ἐννοπεϊοθί θοῸΚ οὐ {πὲ Δα, οὗ γι μοι {Π1|8. Ῥᾶββαρβ οἵ 
ὑπ Ἡγιμη 8. Δη ον! ἀθηῦ ράγάρηγαβθ. ΤῊ ἁυῦ ΠΟΥ 8 ἀθέθγθηοα (0 6 ρθη 6 
Ηοιηοτίο ἐγδα το 18. ἔα . ονὶποθα Ὀν μῖ8. πηᾶκίηρ ΤΊΟΒ {λίπ οΥ οἵ ἀδην- 
δ 6, ἃ8 ἴῃ {πὸ ΠΙαα, ποῦ Τδοιηθάοη, 88 ἴῃ {Π6 Γ1{{|6Ὺ [Π|46 ; δηα {16 
οοΙηρΘηϑαύίοη [Ὸ1 ἢΪ8 1088 ἃ ρΡγΓδδθηῦ οἵ ΠΟΥβ68, ἃ8 ἴῃ {Π6 ΤΟΓΓΏΘΓ ΡΟΘιη, ποῦ 
οἵ σοϊὰ ΟΥ̓ΠΔΙηΘηὖ8, ἃ8 πη {Π6 Ἰαΐίοτ... 
“ΤῊ 6 βὶιροιίουν οὐ {Π18 Ηγπηη (ο ἰζ5 Τ6]]Ονγ8 ΟΠ βἰϑύβ ποῦ ΤΊ ΘΓΘΙΥ ἴῃ 108 

ον ἢ ΘΧΟΘΙ]6 66, ὑαῦ ἴῃ 15. ὈούῦοΥ Ῥγθϑουνδίίοη : ἃ ῬΓΟΡΟΥν πα Ἰβρθη88}}6, 
ἢ Β01η6 ἄδρτγοο, ἴο {παΐ 656 πα δἱθρᾷποθ οὗ βίγ]6 δπα πὰ} 6 γ8 ὈῪ ΤΥ ΒΪΟἢ 
ιὉ 15. αἰδυϊπρι θη6α. 

““ΉῊΥΜΝ ΤῸ ΟΕΆΒΒ. 

νον ν “ ΑἸΥΠουρ {π6 Του ἴῃ τ ΒΙοἢ {118 ΠΥ ΤΉ ἢ 15. οη θοα᾿ ἃ Δαπηϊ8 οὗ [8 
δοίην ταηϊκοὰ ἀπά ον ὑπ την το] μ6δα οὗ σομῃροβιτῖοη, {Π 6 5) 6 οὐ ραγία κα β 
ἌΓΡΟΙΥ 180 οὐ {Π6 τηγϑύϊοαὶ ομαγδοίθσ. [Ὁ ΘΧ ἢ] 118, ἴῃ ἐδοῦ, ἀποὺ ροσϑίϊοαὶ 
ΠἸβριι186, ὑη6 Τὰ πἀατηθπία! ἀοοίτϊηθ οὗ {π6 ΕἸΘυβ πα ΜΙ γβύθυθβ. ΜρΝ οὗ 
8. ΔΙ]ΘΘΌΤΥ, ἃ5 ἀθροπάϊηρ οἢ ἃ θεδίίου Κπον]θάρα {πη οδπ πον Ὀ6 Πορβά 
ὋΓ, δνθὴ οὗ {π6 1658 Γβοοηαϊα ρογίϊοη οἵ ὑΠ086 γ[68, τηϑύ γοιηδῖη ἃ ἀθδα 
δὐΐον 0 {Π6 πιο ΘΓ τοδᾶθσ, ΤῊὴΘ ρϑπογαὶ Οὐ ]1η6, Πονγ νου, οἵ {π6 δάνθη- 
ΓΘ, ὕΠ6 αἀοβοθηΐ οὗ {π6 ἀδιιρητοῦ οὗ Οδγοβ ἴο {Π 86 ̓πέθυπδὶ γορίοη, {Π6 
 ΘΎΠὺν οὐ {Π6 Θαυ ἢ ἀυγὶηρ ΠΟΥ ἀΌΒ6 ΠΟΘ, {Π6 ΤΌ που] οὗ νορθίδίοπ ἡ ΠΘΓ 
δία γη, ἃηα {Π6 ἀθοῦθθ ἐμπᾶῦ 5η6 8}8}} αἀὑν6}} ὕννο- ὑΠ γα 8 οἵ 1Π6 Ὑϑὰγ ἃῦονθ 
πα {π6 γϑιηδϊ ποὺ θοὸν στοιυηᾶ,---ἰη ογργοίβ 1056} νοῦν ΟὈν]ΟΌΒΙν οὗ {Π6 
γἱοἰδδιυ 465 οἵ {π6 παύαγαὶ γϑᾶγ, οὗ ἴπ6 σοπβίρηιηθηΐ οὗ {Π6 5664 ο {Π6 
01}, ἀνα 105 ΓΘΔΡρΘΆΓΔΠΟΘ ἃ8. ΟΓῸΡ ἴῃ 18 Β6480η, οἵ {Π6 ἔα! Παγα οἵ [Π6 νϑρϑ- 
δὐϊοι ἀαγηρ᾽ [Π 6 τυ που πη 8, Πα 15 Γαβϑίογαίοη ἴῃ ΒΡΤΪΠρο ἃΠα ΒΌΓΠΏΓΤΠΘΓ, 
δ ΟἿ τη αὐ 1815, ονθὴ ἀπο γ {6 τηοβῦ ἱπσθηΐοιβ αἰβρυΐβα οἵ Ὠπιηδη ῬΘΥΒΟῺῊΒ 
Ὑ δανθηΐιγοβ, ἃγ6 Ὀὰὺ 11{{16 δααρίθα ΓῸΥ ροσίϊοαὶ ἰγθαίμηθηῖ. Ηθηοθ, ἃ]- 
ἢ ΟαρῚν 0116 δοίΐοη 18 οἵ ἃ το ὑγᾶρίο οπαγδοῖθυ ἔμδη ὑΠᾶὺ οὗ τη6 οὐμοὺ 
ρῖο Ἡγηη8, ἀπ {Π6 Δα ΠΟΥ ἰ5 αὖ Β0Π16 Ῥαὶπβ ἰο Πεὶρ ΐθη ἰ5 ρα μοῖϊο θεοῦ, 
ὑ {4118 ἰο Θχοῖίθ ΔΠΥ γᾶΓ ΠῚ} βυτηραΐην. 76 ννο68 οὗ ἃ ἀϊβοοῃβοϊαΐθ που, 
ὙΡ6 οἵ δῃ δύγνεγβα ᾿αγνθϑῦ, ΠΟ ΓΠΪ Πρ ΟΥ̓ΘΙ [ἢ6 0858 οἵ ἃ ἀδιιρῃΐζεοι, 6π- 
Ἰοιηδίϊο οὗ ἃ [Ἀ]]Πγ ἴῃ Π6 866, οὔ 16 ουΐγαρθβ δοιητη 6 ΟἹ 5.10} 8 
ἸΘΓΟΪΠ6, Ὁ ἃ ΤᾺΝ ΒΗ ΘΙ ΓΘΡΥ βθη ηρ ὑΠ6 5011 ἀπγίηρ {π6 ρεγοα οὗ ρογιηϊπᾶ- 
101}, ΠΟΥΘΥΘΙ οι ἢ ΠΡῚγ ἀθβογὶ θα, οἂὰ αὐ {116 ἴδοι ἐπ ἔδο] πη ρ5 Ἔνθ 
ἢ 16 τηοϑὺ ἰθπάθι- ἤδαγίθα δια ΐθηοθ. 
“18, ΤῊΪΒ. Ροθπι, ργοβογνθα ἴῃ ἃ 51Πρ]6 πηδηυϑογὶρέ, Ἰδθοῖγβ ἰο Ὧη δαιαὶ 

Ὁ ῬΘΥΠΔΡΒ 5801}}1 ργδαΐθυ. ἄθργθ ὑῃδη ΐ8 ργθάθοθββϑοῦβ οὔ {πὸ οο]]θοίίοη, 
ἱπᾶθυ {Π6 αἰδδανδηίαρθ οἵ ἃ οσογγαρὶ ἰοχῦ; ὑδεπιΐηρ, ποῦ ΟὨΪΥ Ὁ ΘΥΓΟΥΒ 
 ἰγδηβοῦρε, Ὀὰΐ νεῖ ρᾺΡ8. ΟΥ̓ τα] αἰϊοπβ, οχιθπαάϊηρ ἴῃ ΒΟ ἰμβία ΠΟΘ 8 
ΘΙ ἃ 5Ρ866 Οὗ ΤὩΔΗΥ ᾿ἰπΠ68. Μοτῖδ (ἤδη ὑδι18] ΒΡῈ μὰ8 ἐμ5 θ6θὴ σίνθη 
Ὁ ὕΠπ6 οἴοτίβ οἵ τποάθγη οοπιπηθηίδίουβ, ἰῸ βοὺ αβῖδ ἰΐ5 οἱαίτη ἴο οτὶ ρίπαὶ 
πὐορυὶεν οἵ οσοτηροβίἑϊοη. ΤΠαΐῦ {Π6 Θχ βϑίϊηρ ΡΌΘιη αἰ ΠῸΥΒ 1 ΒΟΠ16 Θϑβϑη ταὶ 
ἸΔΓΓΙΟΌΪΔΥΒ. ἔγΌ τ. [Π6 βᾶτη6, ΟΥ ἃ 5} 11 σοΙηροβιτου. σΟΥΓΘΗΐ ἀυγίηρ ἐῃ6 
ἰοτηδι ΘΙΡΙ 6, ἈΡΘΑΓΒ ἔγομι Β6Υ ΘΓ] ΡΑββᾶρ68 οἵ Ραιυβδηϊὰβ. Τῆδὶ δα ΠΟΥ, 

γ 8116 φαοίϊηρ ἔγοιη ἂπ ΕΗ οτμθυὶς Ὦγπὴπ ἕο Οογθβ, ΡΟραΪαΓ ἴῃ Πὶβ ον ἂν, 
Υ868 51}}} τθδὰ ἴῃ {παὺ πονν δχίαηϊ, οἰΐ 65, ἃ5 ἔγοπὶ ἴῃ} 6 8816 ὑγΟΥΚ, ἃ ρᾶβδαθο 
Ἰοῦ ΟἾἸΥ 0 ἸΟΉΡΟΣ ἴο Ὀ6 ἑουπὰ ἱπ {π6 οχἰβιϊηρς ἰοχὲ, θυΐϊ δὲ νατία ποθ τ 
[8 Θοπΐθηῖϊβ. ΤῈ ἀδιριτοῦβ οὐ ΟδἸθιιβ ἃγὰ ἀθβου δα ἴῃ ἐπὶ φαοϊαιϊοι ἃ5 
ὮΤΘΘ ἴῃ ΠΌΠΟΙ, οδ] δὰ Ὀιορθηΐα, ῬΔΙμΘΓΟΡ, ἃπὰ ϑϑβαγα; ὙΠ 116 ἴπ {8 
ἸΥΠ.π ΤΟῸΣ ἅτ Θτηογαϊθα, ἀπ θυ ἰἢ 6 πδπι65 οἵ (δ: άϊοο, ΟἸϊβιάϊοο, ΤΠ θιμο, 



216 ΑΡΡΕΝΔΘΙΧ. 

ἃπα ΘΔ] Ποῦ. ΤῊ ἀἰβογθράπου, ΠΟ θυ Ὸσ, θᾶ ἃβΟΓ ΠῸ ΓΘΑϑοη 0 ]6 στοι 
ΤΟΥ ΔῊ ἔυγύθ γ ἰηθγθηοα ἔπη {ῃδὺ {Π|6 ἰοχύ Πᾶ8 θθθη βυθ)θοίοα ἕο δἰΐα 
του ; 8ηα {Π18 566 Πὴ8 ἴ0 Ὀ6 ργονβὰ Ὀγ {Π6 [δοΐ, ἐπα ἴῃ {Π6 5661] οὗ { 
ΠΔΥΓΑύνΘ {ΓΘ 6 6ΔΠ|8618 ΟἿΪΥ ἃ΄Γ6 τηθη οπθα, 8 ἴθ {Π6 γογβίοη οὗ Ρὲ 
58 188. [Ὁ Β661Ὼ8 ᾿π4 664 παίμγα!, {ΠπᾶὉ σΟΠ.ρΟΒ᾽ 108 οὗὨ {18 ο1488 μου] 
14 0]6 ἴο οἤδηρ 68 ἴῃ [Π6 ῬΓΌΡΘΙ ΠᾶΙη65 ἀηα ΟΥΠΘΥ ἱποϊάαπίδὶ ἀδίδ 115, ἴο 5. 
1Π6 ἰαδῖβ ΟΥ̓ συγγοηῦ ἐγδα! θη οἵ αἰ ΠΥ θηῦ Ἰοοα! Ἰἰ65. 116 {Π6 δοίμδὶ 
βοίθη 65 οὗ {Π6 οχιβίϊηρ ἰοχί δχίθηα θυ ἴο τηδίξουβ οὐ ἀθέδιὶ, νυν θἢ ὦ 
᾿πηδρὶηαύϊοη ΟὐὗὁἉ {Π6 γϑδάθγ 88 {Π{ {6 αἰ ΠΟ] ν ἴῃ ΒΡ γΙηρ, [Π6 δρῖς δοιΐ 
οὗ {6 γι ΡΟ88688685 ποῦ ΟΠ]Υ ἃ {{]] Ὠἰβίοτγϊοαὶ σοηεϊηαϊῦν, Ὀὰΐ ἃ ροοίϊι 
ὉΠ ἴῃ 6]058 ΘΟΠΙΟΓΠΆΪΥ τ ἢ {ΠπΠ6 Ἠομηοτίο βίδπἀασᾷ, ΤΠ6 τηδὶπ 80}. 
Ϊ8 6 ΑΠΡῸΓ οὗ Ο(εγ68, 18. ΟΥΙ ἢ. ἃΠ ΘΟΠΒΘα] ΘΠΟΘΒ; δἃπα {Π6 παγγαίὶ 
ῬΓΟΟΘΘα 8 ἀροη {18 δ 518, 1η [8 ΟΠδὶη οὗ οαυβε δηᾶ εῇδοί, ἔγοπι [Π 6 60) 
τηθησθηηθηῦ (0 6 σΟΠοΟ]Ιιϑίοη, νυ} ἢ 85. ΠΟ ΥὙΘΡΌΪΔΥΙΥ ἃ8 06 δοίϊοη 
{Π6 ΠΙΔα οΠ]Πουγ8 οὐ ὑΠ6 ΔΏΡΕΥ οὗἨ ΑΘἘ}}168. ΤΠ ἱπαϊρπαίίοη οὗ {Π6 ρῸ 
ἀ688 δύ {Π6 ὑγεαϊτηθηῦ οὗ ΠῚ. ἀδιρητου, ργοάοθϑ ΠΥ γθϑο] ὐϊοη 0 ΒΌ5Ρ6, 
ΠΥ απ οὐ] 08. Ὁ }{1] βαἰϑίδοίίοπ 6. οὐταϊηθα. ΤῊδ σα] 0165. ΘΟΏΒΘΩΙΙΘ 
ΟΠ ὨΘΙ 581}}1|6η ΤΓο)δοίϊοη οὗὨ 81]1] ΟΥ̓ΈΓΒ οὗ γϑοοποὶ ]]αἰΐοη, σοηϑύγαϊη Φονα 
Βῖνθ νὰν ἃπᾶ ϑαῦθτηϊῦ [0 ἃ ΘΟΙΏΡΙΌΙΪΒ6. ΝΌΙ 8 ὕΠ6γ6 ΔὴΥ δρίβοαϊοδὶ ε 
ΟΥ̓ΈΒΟΘΠΟΒ 1140]6 ἴο σθηβϑασθ. ἘΒ6βι68 [Π6 ροβθίϊοδ] Β60Ρ6 οἵ {Π6 δοίίοῃ, ὁ 
Γοϑίογδίοη οὗ ῬΎΌβθυΡΙ 8 ἴο ΠΟΥ τηούμογ, {Π6Γ6 15 8150 ἃπ Ὠἰ βίου! αὶ] 860] 
ἴῃ τῃ6 Τουπαδίϊοη οἵ {πΠ6 Ε]ΘαβΙ ἰδη βαποίαατυ δηα Τηγϑίθυϊθβ. ΤΉ6Β6 ὕν 
ΟΠ] Θοὔϑ ἃΓ6 Ὀ]Θ πα 6α 1π ἃ ΝΘΙΓΥῪ ἱΠρΘηϊΟι8 ΠΠΔΠΠΘΥ, ὈΥ͂ ΠΠ68η8 ΟΥ̓ [Π6 Δ5γ}0 
δΔογα θα {πΠ6 ροα 4688 ἴῃ {Π6 Δ Π}}]γ οὗ ΟΕ] 68. 
“ΤΠ βύγ]8 οὗ {η6 πδυγαῦϊν 18 ὉΠΘ618] : ΒΟΠΊΘ 65 ΟΥΥ, ΚΘ [Π6 500 76ι 

ανθη Ἰαθουγοα δηά δήαβοίβα, βουπηθῦϊ πη65 γὰρ δηα β8ρὶ θα, Τὴ ἀδβραὶγ 

{Π6 θεγαανϑα ρᾶγθηΐ, δηα ΠΟΥ Τ]ΟΓΌΙα αἰἸβοοηβοϊαία βύαία ἀυστίηρ [η6 ὙΘΑΓ 
Β6ρΡδγδίοη, ἀγα ρογίγανθα νυ ἃ ὑΓ ἢ ἀπ ἔθ} ηρ ἡ βὶ ἢ ννου]α 40 7π|5{] 
ἴο ἃ ΤΟΥ͂Θ γ6 8] οαἰδιηϊίγ. Ηδγ ἢγϑί Ἰηζογνίονν τ ἢ ὉΠ6 Κιπα-ραγίθα Ε]6 
5118} (141056]5, δηὰ {ῃ6 ἀθβουιρίϊοη οἵ ὑΠ6ὶΓ βΒρογίίνα δᾶρθυῦηθϑβ ἴθ 56 
{6 Δ Π]Ἰοΐθα β γΔηΡΘΥ, ΔΓ νγ6}}] νγουκϑα ἀρ, δπα, οὴ [6 ὑγΒ0]6, ρεῦμδρβ {} 
πηοϑύ ΔΡΓΘΘΔ0]86 ρᾶτύ οὗ {Π6 πδιγαίϊνθ. ΤῊ ἀϊδίοριιθ 18 ΟΟΟΆΒΙΟΠΔ}}ν ΒΡ ΧἹ 6 
Ὀαὺ {Π6 1] δ γαῦν ἱπλαρ ΥΥ ἸΔΠΟῸΥΒ. ὈΠάΘΥ 06 58Π|6 ἴ0π6 ΟἵὗὁἨ τηνϑ 1 8 
ΘΟΙΏΠΠΟΝ 0 {Ππ6 δοίΐοη, 76 αἰίχιθυία οὗ ἴη6 αοἸάθη ϑννογα δβουι θα. 
Οογαβ, (ἢ ΗΟΥΠΊΘΥ ΡΙΌΡΟΥ ἴο ΑΡΟ]]Ο,) ἰ5 ἴῃ 1.8. 11{6γὰ] ροσῦ δἰ 
56 Π5616858 ΟΥ̓́ΪΠΔΡΡΙΌΡΥΙαίΘ, δηα οδῃ ΟὨΪΥ 6 ἀοίθηαθα οἡ ἐπ6 ρ]6ᾶ οὗ 80ῃ 
ΒΥΤΉΟ]1Ο 5] 0} Ποαίοη. Τὴ6 Ἰίνθὶν ορβπίηρ 8566 η6, θα Ῥ͵ΟΒΘΙῬΙΠΒ 
ΒΌΓΡΓΙΒΟα ΒΡΟΥΓηρ Οἢ {Π6 ΠΟΥΨΘΥΥ Τησδάονν, 15 ΠΊδΙγοα Ὀγ [Π6 ΤηΟΠ5ί7Ὸ0 
Ὦγρουθο]Ὲ οὗ τπ6 Ὠαηαγοα-οδαρα ΝΑγοῖββαβ, νν ]Οἢ {6 ἸΠΈΘΓΠ8] γαν 8 
Οδιι5865 0 ΒΡΓΠΡ ἊΡ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ [0 Ὀδρ]6. ὨΪ8. ν᾽ Οὐ ΠΔ ἀννΔΥ ΤΓΟΤῚ ΠΟΘΙ ΘΟΠ 
ΡῬδηΐοηβ, ἃη ἃ ὨΙΟἢ 586 18 ἴῃ {Π6 δοΐ οὗ ργαβρίηρ "νι ἢ θοΤἢ Παπαβ᾽ δὖ ἐ} 
᾿ποπηθηΐ οὗ ΠΕΓ 86ῖζισθ. Τὴ ἰηἰγοάποίίοη οὗ δίνχ δηὰ ΡΆ]185 διηοηρ 
δἰζοπάδηῦ ὨΥΠΊΡἢΙ8 οὗ {Π6 Ὠδγοὶηθ, 0 βροῦῦ ἢ ΠΟΥ οὐ {86 πιϑδᾶοιν 

᾿ ΒΔΥΟΌΓΒ ΠΟΥ οὗ {Π6 τηγϑίϊ64] [ῃδΔη {πΠ6 ροϑίϊοδὶ. Τῇ τγοίμβα! Ὀν ΟἝΓαβ. 
[ῃη6 ΟΥαΙΪΠΔΥΥ ΟΡ οὗ ψϑ]οοπηθ, νυ ἢ {Π6 βαθδυϊςαθοη 1πῃ 1[5 βίθδα οἵ τὶ 
ΤῊΥΒΓΘΤΙΟΙ8. ρούϊοη ΔαΙηἸηἰϑίογα ἰο {Π6 ᾿πι[1αἰθα τη ἐῃ6 ἘΠΘιβ᾽ ἴδῃ σἱΐα 
480 ἱπηρᾶγίβ Ὧη ἀππηδίυγαὶ εἴδθοῦ ἰο {Π6 οὐἤθγν 86 Ἰη εγοϑίϊηρ δοσοιηΐ. 
ἢ6Γ Ποβρ [4 ]6 γβοθρύϊοη ἴῃ {ϊ6 41} οὐ (βΊθυ8. Τη6 οἤδυτὴ οὗ {π6 Ροιη 
Βτγδηδίθ- 5664, οἡ {Π6 5) 8] ον ]ηρ οὐὗἨ γγϊοἢ {Π6 Οἱ] πηδία ἔαύα οὗ Ῥ͵ΟΒΘΥΡΙΙ 
ἀδρθηαβ, δηα {Π6 δ᾽] δρογὶοδὶ νἱγίαθ οὐ ψ ] ἢ 15 Ἰοβύῦ ἴο Π6 τηοάθγῃ γοδάθ 
Ρᾶγίαϊ 68, ροθίϊοδ!]ν οοῃϑίἀθγθα, τόσα οἱ ΟὐἹθηΐαὶ ἰᾶ16 ὕπδη οὗ ασβϑεκ αρ 
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Ἰεχοθὰ, Τῆογο οἂπ Β6 1116 ἀοιθέ, ἔγοπη ὑπ 6. την ϑίθυϊουβ ἀπά ἱποχρ οἷν 

ἴοπο οὗ πο δἰ] υβίοη ἰο {π|5 σΟΓΘΙΠΟΠΥ͂, ὑπαΐ τ ἐογπηθα ραγί οὗ {Π6 Ἰῇογθ 

τοοοηαϊίο βοογοῖβ οὐ {πὸ βαπούπδγυ, οὴ ΜΒ ]Οἢ {πὸ ροοί αἰ πού νϑηΐαγα ἴο 

Θηΐαγρο. Τη6 δρίβοάδ οἵ Ἧπε ἱπίαπῦ ΠϑιπορΠοη, ἴῃ 5ρὶ8 οὗὨ 1158 Θβϑθῃ 4 }}ν 

την βύ108] οΠαγδοίθγ, ἰ8 πού ἀοΠοϊθηῦ ἴῃ ροθίϊοα] οἤθοῦ. 

Ὅἢ ρτοιπηῆβ οἵ ἱπίογπαὶ ονϊάθποα {π|85 ΗγΠη ΤΑΥ͂ δάνδποθ ΓΘΔΒΟΏΔὉ]8 

οἷαἴπιβ ἕο δηθααϊγ. [08 ἀἰαϊοοῦ ἃπὰ ρϑηθγαὶ ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ἅΓΘ, τἱτἢ {ΠῸ 

δχοθρίϊοη οὔ ἃ ἔδυν οσοπίγδοίθα [ὈγΠη8, ἩΓΤΊΘΙΊΟ ; Δηα {6 5ἴοτγ, ἱπουρἢ 

ἐγϑαύϊπρ οὗ ἃ 5) εοῦ 80 πραυ]ν σοπηθοίοα νῖ 1 ΑΙ 6 η5, οοηζαίη8. Π0 ἰγᾶσθ 

οὗὨἨ Ἰαΐοῦ Αἰμποπίαπ 4016. ΕἸΘι 818, ἃ8. ἃ ἴον η, οὯΠπ ΠΑΤΑΪν Πᾶνα Ὀ66η οὗ 

τη υοἷν ἱπηροτγίαποθ {111 αὔτ Ηοτηθτβ ὕἴπη6, πού θεΐπρ τηθπέϊοπμθά θνθη ἴῃ 

ἔπ6 Οαἰαϊορσαο οὔ {πὸ ΠΙαὰ ; γοὺ {π6 δηιαυϊέν οὗ {Π|6 τἴδεβ ἔπ γα οοἸθγαϊθα 

οδπποῖ 6 ἀουθίοα, ποὺ ἐποῖν δχύθηβίου αὖ ἃΠ ΘΔΥΪν Ῥουοα, ῬγΟΌΔΌ]ν ὈΥ 

ἔπο οὐἱρσίῖπαὶ διηϊργαπίβ, ἰο {πὸ Ἰοπίαπ οΟ]οπῖθβ. 511], Ποννθυου, ἰδ 15 ποῦ 

ΤΠ κοὶν {παΐ 811 {Π6 τοῦθ 800 016 Ἰοοὰ] ἀοία}}8 οὐ {Π6 5016 πη πἰν 5Που]αὰ Πᾶνα 

αἰϊαϊ θα, ῥγΐον ἰο ὑπὸ τἶβα οἵ Αἰ πϑηΐδη ἈΒοΘμθπου, δρουὺΐῦ {Π6 {ἰπη6 οὗὨ ϑ0] 0 

ΟΥ̓ [6 Ῥιδβιβιγαϊ ἄς, 50 σοιηρ!οίθ ἃ πιαίαγ!ν ἃ5. {Ππᾶὺ ἴῃ ἡ ΒΙΟἢ ὉΠΟῪ ἀΡΡΘΔΓ 

ἴῃ 6 δούϊοπ οὔ {πῖ8 ροοῖη. Τηϊΐβ οοπϑιἀθγαίίομ, υῖ δ 0Π6 ΑἰΔο ἐσ πά ΠΟΥ 

οὗ {6 ἔουν ποηῃ- Ποιποσίο ᾿ἄϊοσηβ ἴῃ {πὸ ἰοχὲ, γοπθυβ 10 ρΥΟΌΔ016 ὑμαύ {Π6 

δυῦ ΠΟΥ ΤΥ πᾶν Ὀ66η δὴ Αἰἰΐο Ἡοπιοτϊα οἵ ἐΠᾶὺ ρμουϊοά. 

“ΤῊ ΗΥΜΝ ΤῸ ὉΙΟΝΥϑυϑ. 

“14, ΤῊ γουθ μι] ἀοὶύν 15 Βα γρυβθα 8816 6 οὴ {Π6 Βῃ0ογ6 ὈῪ ΤΎγΓΠΘηΪδη 

πᾶν ϊσαίουϑ, γΠ0 856176 ἃ Πα ΟΔΥΤΥ Ὠἷπὶ ΟΥ̓ ἴπ {Π|6 11 γ6886]. 

«ΤῊ 6 παιγαίίνα οὐ ὑΠ15 Ηγυηη 18 οοποοὶνϑα ἴῃ ἃ ἐγδρὶ-σοτηῖο 5ρὶγῦ. ΤῊΘ 
βέν]6, {ποιρἢ οοτγοοῦ ἀμ Ῥογβρί οιιοιβ, 18 ΘΟ ποἶϑα ἃπὰ ΔΟΌΓΙΡΕ, Ξοτθ 1 Π168 
δύθη ἰο Ἰδοοηἶ5ΠΊ, ἃ5 ἴ{ {Π6 Δ ΠΟΥ νυ 6γ6 ἴῃ ἃ ΠπσΓΥ ἰο σοῦ ἐῃγοι ἢ ΠΪ8 βι0- 
ἰοοῖ. Τῆι γογβιβοαίϊοη ἃ πα ἹπΊΔΘΘΥΥ ΔΓΘ, ΠΟΥΡΘΥΘΥ, β᾽ ΠῚ 016 δηα οἱθρδηΐ. 
ΤῊ δοίϊοηυ, ὑπουρῆ Ὀτὶοῦ, 18. Βασττηοηΐουβ ἃπα οοππθοίθα, ἃπα {π6 ΠΠ 16 ἀϊᾶ- 

ἴοσιιε ἰμἰτοἀπορα βρ᾽ τ θα δπα παΐαγαὶ. Ηθποθ, ἃ8 ὑπ6 ἴοχῦ 88 δβοδρϑα δὴν 
ΒΟΙΪΟῸΒ πα] αἴϊομ, {π|8 ΠΙ γταη, νυ ΐη ἰ05. ΟὟ ΠΑΓΓΟῪ ΠΤ 8, ΤΠ ΔΥ ΓΔῺΚ ἃ8 
[π6 πιοϑὲ ρογίθοῦ σσοῦκ ἴῃ {Π6 οοἸ]οἰΐοη, ποχὲ ἰο 1πΠ6 Ἡγπὴη ἴο ἴθηι8. 

“ ΤῊ6 δανθηίισα μοῦ ἀθϑου θα 18 ρου μαρ5 {Π6 πιοϑῦ ὑγυ]Υ Ροδίϊοδ] ἴπ 
ἐπ ταν μῖοαὶ Ὀἱοσγαρν οὗ ΠΙοηγβα8, θθὶηρ ἔγθθ ἔγτοτη ὑπδὲ να, θη ὶ- 
Ῥαγθατοιιβ τυυϑύϊοἰβηι, νυ Ιοἢ ΓΘ ου8. ἢἷβ τουδὶ πὶ ηρ' ΘΧΡΊ Οἱ β 1658 Τὰν οΌγ Δ Ὀ]8 
πιδίουϊα]β ΤῸ ορὶο ὑγθαίμηθηῦ. Τῆαὺ 18. τηουῖβ 66 Δρργθοϊαίθα Ὀν {Π6 
αὐ ϊϑίβ, ἃ5. γγ06}1 ἃ8 {π6 ρορίβ, οἵ {6 Ὀδϑύὺ ἃρ88, 15 δυϊποθα Ὀγν {Π6 ἔγϊθζθ οὗἉ 
16 οἱδραπὺ πιοπυτηθηΐ οὗ Τνβἰογαΐθβ, 50}}} δχιβύϊηρ δ ΑἸΠθη8: ΤῸΓ (ῃ68 
Βου]ρίατοβ οὐ ὑΠἰοἢ, ὩΟῪ ῬΑΥΓΟΥ ἴἰο 6 566ὴ ἴῃ {π Βγϊ 5} ΜαΒΘαμ,, ἴὐ 
ΒΡΡΙἰοα {π6 80] 6οὐ.᾽" 
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ΤῊ [Ο]]ονηρ ΤΑΒΙΒ ΒΒ 5 {πΠ6 ΝυΙΡΟΥ πὰ [δ 6 Υ ΘΟΙΩΙΊΟΠΪΥ͂ ἀβϑίρηθι 

το ἴπ6 Βοοκβ οὗ {πὸ Π|Δ4 ἀπὰ ΟαάνΒ5θυ. 

Βοοκ 1. ὃ Α ἘΘΟΙΣῚΒ τ τ Ν 

ϑ Β 14 Ξ 

ὍΣ Ι 161 “;; ξ 

“π Δ ἢ 6 ον Ἶ 

ἤ-, Ε 17τὺν τ ΟΝ Ἐ 

0. 5 τὰν Ὁ ΤΩΣ 159.ϑ Ὁ Ύ - 

ἦς ἀπ μ φορδ να : γν ἤρηρ 1 

8: Θ ὅ0. ὐπτος, ς 

9. " 9], ὦ 

19". Κ 9 «Ἡῇ Σ 

ΠΣ τ ν τ ΟΝ Ὁ ᾿ 

12 ρος ὁ αι τ ἀν αν αι ὟΣ ΑΛ, ἀρὰ { 
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ΙΝΘΕΧ ΟΕ ΜΟΒῸΒ ΑΝῸ ΒυΒ ΕΟ. 

.---.---- 

(Οὔβεῦν {πᾶὺ 0Π|6 ϑιμδ!]ῦ ἸούοΥβ υϑίου 10. {116 γτοβρθοίϊνα Βοοκβ οὗ {6 

Οἄγββου, ἃπὰ {π|6 Ἰᾶγροῖ (οαρὶ(4}) Ἰούίογ8 ἴο ἴμο86 οἵ {Π6 Πα. Ηϊηη. 

βίδπαβ ἴον Ἡ νη.) 

Α. 

ἌΒΑΝΤΕΒ, οὗ Ευροᾶ: Β δ80, 84], 

Δ 404 
ἈΡαυθαγθα, ὑπΠ6 ΝΥ ΩΡ: 2 22 

ΠΑΡ 885, ἃ Ττο͵δη : Εὶ 148 

4 

ΑΙ, τ]ὸ Ἰῖνα οα τ ]κ, πα ἃγ6 {π6 
τηοϑῦ σὶρ ὐθουΒ οἵ 8}} τηθῃ : Ν ὁ 

ΑΡΊοταβ, ἃ Ττο͵δη : Ζ 52 
ΑὈγάοϑβ, οὐ ὅπ Ἠδ]]οβροῃΐ: Β 890, 

ἃ ὅ00, Ρ ὅ84 
Αραύμοι, ομθ οἵ ῬυϊδπιΒ 8018: 

249 
Αρδοῖοβ, ἃ Μυυιηϊάοη : ΠῸΟ7] 
Αραιηθιηποπίδη Δ Π6, ἃ ἰιυῦβ6 οἵ 

{Π6 ΠοΙο᾽ 8, οα] δα “ Κίαδλον : Ψ 
200, δ20 

ἈΑρδιμθιηποηϊα, Ογοβίοβ : α 80 
Αρδιπθιιμοη, {μ6 Αὐτὰ, κίηρ οὗ 

Μγοθπθ: ἃ 24, Β 570, γ 149, 
805, 204, δ ὅ8ῦ, Χ 408, ὠ 10ὃ 

Αραπιθᾶθ, ἀδυρμίον οἵ Αἰρίαθ: Β 
024,ΔΛ. 740 

Αράρδϑποῦ, 80η οὗ Αποθοιιβ, ᾿θδά ον 
οἵ π6 Αὐοδαάϊδηβ: Β 009 

Αραϑίμθηθβ : Β 6024 
ΔΙ ΑΒίγορ μι, βοὴ. οὗ Ῥώομ, ἃ Ττο- 
ἾΔ : Δ 338, 878 

ἈΑροΐδιιβ, ἃ ατθοῖκ : Δ 802 
Αροίδιβ, ἃ Ττοΐδῃ : Θ 207 
Αροϊαιβ, ἃ βαϊΐοσ οἵ Ῥοποίορο: ν 
ὐν ὅ99, χ 181, ὅ99, 212, 241], 
4 

Αρϑῃου, 80η οὗ ἀπίδθπου : Δ 407, Δ 
59, Μ93, Ν 490, 598, Ξ 425,0 

840, Π 58ὅ, Φ δ40, 599 
Αποραβ, Κίηρ οὗ ἴπ6 Ατοδάϊδηβ, Β 

6009 
Απορραβ, ἴμ6 ΡΙουτοπίδη : Ψ᾿ 030 
Αρίδθ, τποίμοὺ οὗ Νίγθιιβ: Β 672 
Αροτὰ. 868 7 ϑηιιι8 
Αρτίαβ, βοὴ οὗ Ρογίπουβ: Ξ 110- 

117 
ἈΑποίαϊαβ, ἃ ατθοκ : Ε 009 
ἈΠΟ ΐα]α5, ἃ ΡΔρΡὨΐδη : α 180, 418 
Δπομΐδ]αβ, ἃ Ρῃ:δοίδῃ : ὃ 112 
ΔΘ ΐβ65, ϑοὸὴ οὗ Οδρν5: Ψ 239,8Β 

819, Ε 247, 208, 318, 408, Μ 98, 
ῬΡ 401, Ψ111, 208, 239θ.0 Ηπιη. 
ἰο ΑΡὨτοαϊίθ. 

Αμομἰβιααᾶ, ὔμθὰβ : Ρ 7594, Ψ ΊΤΘΟ 
Αἀδπιιβ, βοὴ οὗ Αβίαβ: ΜΊ140, Ν 

500, 759, 771 
Δαιηρίι, Κίηρ οἱ ΤΉΘΒΒΑΙΥ : Β 718, 

Ψ 289 
Αἀταβίθ, βουνδηΐ οἵ ἤδη: ὃ 128 
Ααἀγαβιοία, οἷΐν οἵ {μ6 Ττοδᾶ: Β 

818 
Αἀταβίϊπα, ἀδαυρηίον οἵ Ααἀγαβέιι, 

οα]]οα ΑΙ ρΙαϊοῖα : Εὶ 412 
Δατγαβίαβ, ἔμ Ῥογοοίιδῃ: Β 830,2 

87, 599 
Αἀταβίαβ, Κίησ οὗ ϑίοσγοι : Β ζ72, 

Ξ121, Ψ 347 
Δαταβίαβ, ἐμ Ττοΐδη : Π 694 
Αχεὶϊά, Αοίοσ : Β 18 

ἮΝ 
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Αδάοῃ, {π6 πἰρ ύίπραϊα, ἀδαρ  οΥ 
οἱ Ραπάδγθιβ: τ ὃ 18 

ΑἰΏΘΩΒ: Β 5840, 549, γ 278, 807, 
λ 328, η 80 

Αἰπμθηᾶδ, Μίηρογναᾶ : Α 200, ε 5, Α 
194, α 44, Δ 128, Ε 880, γ 378, 
Ε 747, 10]. ----ΕΟΥ Π6Υ αἐέγίδιἐο5 
866 {ῃ6 [Ὁ] ηρ; ρΡαββᾶρεβ: Α 
200, α 44, Δ 128, ν 359, Καὶ 4θ0, 
2 805, Ν 128, χ 210 

Αἰ Θηΐδη8: Β 595], δ58, Δ 328,Ν 

190, 089, Ο 337 
ΑΥΠοβ, ἃ τηοπηΐαϊη : ΚΞ 

Ηνγπη ἴο Αρο]]ο 
ἤεθα, δῃ ἰβϑαπά, {Ππ6 βοαὺ οὗ ἀυσοσα 

δηἃ {πΠ6 ὈἰΓΠρΙΔο6 οὗ {π6 ὅπῃ : 
15» λ τ ὃ 

δοιὰ, ΔΟΘὨ11165: Δ 808, λ 47], 
809, (Ῥε6]68). Π. 1ὅ, Σ 453, Φ 
189 

“Ἔδουϑβ, δοὴ οἱ Ζοιβ: Φ 189 
Α]Ἱᾶχ, βοη οὗ ΟἿἸθαβ: Β 527, ὃ 499, 

809 
Α]άᾶχ, 80η οὗ Τοϊαηοη: α 138, Β 

5907 

229, ἃπα 

Ἄρα, βι(6 οὗ Νορύμηθ᾽Β ὑβρ]6 : Θ 
203, ε 38] 

ἄροδη, Βυϊαγθαβ: Α 404 
ἤροϊα, ΤΏδβοαβ : Α 2θὃ 
ΖΕ ριαΙοῖα, ἀδαρ ον οἵ Ααἀγαβίιϑ : Εὶ 

412 
Ζριαϊαβ, οἷν οὗ Αρδιμθιῇποη: Β 

970 
ρία!α5, οἰὐν οὗ Ῥαρῃϊαροηΐα: Β 
85 

ρΊΠρ5, ἃ του οΥν ὈΘΙΟΠρίηρ ἴο 
ΟΊ 5565: Β 633 

 σιηδ, δ Ἰϑ]δηα : Β 562 
ΖΈσιαμα, ἃ οἷν οἵ Αρδῃιθηηοη: Β 

074 
Ζριϑῦαβ, βοὴ οὗ ΤὨγαβίθβ: α 29, ὃ 

518 
συρίϊαθ, Ῥοϊγάδπηπαᾶ: ὃ 229, 

(Ργοίβυϑ) ὃ 385, (Τ 6})}68) δ 127. 
Τὴ6 πργυρίϊδῃβ: ὃ 83, ἔ 209, 
280, ρ 432 

ΖΕ σγρίϊαβ, οὗ [{Π808: Β 15 Ἔῴῳ. 
ΖΕ ργρίίϊδη τἰνοῦ τε ΝΊ]6: ἃ 258, 209, 

ρ 427, ὃ 477, 581, γ 300, δ 890, 
355, 483, ξ 240, ρ 448 

Αά68. Ρ]αῖο, ροά οὗ {π6 ἰπῆθγπαὶ 

ΙΝΘΕΧ. 

να : Ο ]187--1901, Ε 898, 1 
158, 509, κ 834, α 47, Χ 389, 
211, Θ 367, Χ 215, 10. 8} 
425, μ 383, Φ 760, 020, μα 17. 
812, 09, Ψ 522, Δ ΜΠ 
103, 179,.ὃ 834, καὶ 1755 Ὁ 5η| 
μ 21, θ46,1312, Ψ 71, ξ 156. 
ΗἩγηὴη ἴο Μοουσν, ἃπα 4180 ἴο 
Αρῃγοαιϊία. 

ΑἸάοηθαβ: Εὶ 190, Ψ ΟῚ 
ΖἘ δἴδθβ, βοὴ οὗ [μ6 ϑὅιη δμᾶ Ῥοβᾶ: 

κ 187, μ. 10 
ΖΛ 6, Αρδιηθιη μοι ΠΟΥβ6: Ψ' 290, 

409, 528 
ΦΕΤϊορίδηβ: Ψ 200, α 22 8γᾳ., ὃ 

84, ε 282, 287, Α 425 
ἜΛΏγο, ἀδαρμίοσ οὗ Ῥι{π6ὰ8: Γ 

144 
Μίμοι, βόη οὗ Πϑαοδιίοη: τ 18 
μοι, Ἡδούου 5 ἤοσβ6: Θ 188 
ηθαᾶβ, Β0η οὗ Αμοῆϊβ68: Β 820, Ψ 

21ὅ--24] 
ΖΕπῖα5, [6 Ρωοπίδη: ᾧ 210 
Ψπο5, ἴῃ ΤὭγδοα: Δ 520 
ΖΒ οΙΙ4, Οτοίμδαβ: ἃ 257, (ϑιβυρμβ) 

2154 
ΑοἸΪα, δῃ 1814πηα : κ 1, δὅ 
ΖἜο108, βοὴ οἵ ΗΙρροΐδβ : κ 2 ϑῳῇ.: 

30--44, 60 δφῳ., Ψ 3514, κ 22 
ΖΕ ρεῖα, ον οὗ Αρδιηθιῆποι : 1152, 

294 
ΖἜρυ, οἷἵγ οὗ Νιαβίου : Β 592 
Αρνύϊδη οι, ἰῃ Ατοδάϊα, Β 004 
54: Ὑ 127, ἡ 197 
Ζβοραβ, βοὴ οὗ Βιυοο]ίοη: Ζ 2]- 

20 
ΖΈβΘρΡυ8, τἰνοῖ σἰϑίηρ ου Μοιππηΐ [ἀΔ: 

Β 82ὅ,Δ4Δ91, Μ2Ι 
ΖΈϑγταθ, οἰὐγ ἴῃ ΤΉγδΟοΘ: Θ 304 
ΦΕβυτηι8, ἃ αταακ : ΔΛ 808 
Ἄβοη, βοὴ οὗ Οὐοίμοαυβ : ἃ 259 
ΖΕ το αη, ΤΥυθομαβ: Ε 700, (ΤὙ46118) 

Δ 399, ζ. 379, Ψ 471, Δ 27. Ὁ 
6038, Ε 848, 1 529 595.. Ν 218, 
Ο 28), Ψ 6838 

Δοδιηδβ, 5805 οὗ Απίθμου : Β 822, Λ 
00, ΜΊΘΟ, ΚΞ 478 δγῳ., Π 842 

Ἀσδιηδ8, βοὴ οὗ Βυββοῖαβ, ἃ ΤΉγ͵α- 
οἴδη : Β 844, Ε 462, 2 8 

Αοαβίαβ, Κῆρ οὗ Ῥυ]]οῃίαπι : κα 
936 ᾿ 
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Ὁ 

-- 

ΟΠ ἈΟΘΘΒΒΔΙΏΘΏΙ18, [αὐ Υ οὐ Ῥουίθοα : Φ 
142 
Αοτίβίομθ, ἀδιιρ οΥ οὐὁὨ Αογίβίιιβ, ἐ.6. 

Ῥδμηδᾶ: ΚΞ 319 
᾿Ἀοτοηΐτιβ, ἃ Ρηδοίδη : θ111 
“Ἀοίϑα, ἃ. Νογοϊα : Σ 41 
Αοίοιϊα, Εοἢ 6165: Π189 
᾿Αοἰουβ, βίαν οὔ Ρθῆβθῖορα: ψ 228 
Αοίοτίοη, Οἰθαΐιβ: Ν 185, Ψ 638, 

Β 021, ΔΛ 750 
Αοἴοῦ, βοὴ οὗ Αζϑιιβ: Β 513 
Αοίον, (μου οὔ Μαποωίίυβ, Δ 785, 

Π114 

ΑἸα]σοιηθῆθδη, Αὐπθη : Δ 8, Ε 908 
ΑἸαβίονια, Τύοβ.: Ψ 408 
ΑἸαβίου, {πὸ Τγοίδη : Εὶ 677 
ΑἸαβύου, ὑπ6 Ργ]ίδη : Δ 29ῦ, Θ 338, 

Ν 422 

ΑἸΘροπουϊ, Ῥγομπηδ μι: Κὶ 503 
ΑἸοἰβίοπ, οἷΐν οἵ ΕἸ15: Β 617, Δ 

757 
ΑἸθοίγνοη, [αὐ ῃου οὗ 1 οἴτιι5, Ῥ 602 

ΟΑΙἸδοίου : δ.10 
ΑἸΘχαπάθν, Ῥαυΐβ: Γ 1θ, δα ραϑϑέηι 
ΑἸεΐδη ρ]αΐη, ἰῃ ᾿γοία : 2201 
ΑἸύδ 85, τἸποίμ ον οὐ ΜΙ ]θάρον ᾿Ι δ55 
ΑἸοΔῦΠΟΙ8, βοὴ. οὗ ἀὐβγεθίαβ, ἃ Ττο- 
ἤδη : Μ 98, Ν 428, 4θ5, 490 

ΑἸσαπάγα, νυἱθ οἵ ῬΟΙνθι5: δ. 120 
ΑἸοδπάσγιβ, ἐπ Τγοίδη : Ε 678 
ΑἸ Οϑεΐβ, ἀδιιρ ον οἵ Ῥε]ῖα5, υυὶἕα οὗ 

Αἀπιρδίιβ: Β 71 
ΑἸοϊμηδάοπ, βοὴ οἵ [δορὰ : Π 197, 

Ρ 407 δῳῃ. 
ΑἸοϊπιθάθβ, Μοηίοῦ: χ 235 

᾿ΑΙοίιηι8, ΑἸοϊπδάοῃ : Τ 392, Ω 474, 
574 

ΑἸοϊποῖβ, βοὴ οἵ Ναιυβιιῃοίϊβ, Κίηρ 
οὗ {π6 Ῥω δοίαηϑ: ( 12 8θῷ., ἢ 
0 ϑδῴῳ. 

ΑἸοῖρρο, Π| θ᾿ β τηδὶα : δ 124 
ΑἸομηθθο, βοὴ οἵ Αἰηρ) ἰᾶται: ὁ 

248 
ΑἸουθδοη, βοὴ οἵ Τπδβίου ἢ Μ 394 
ΑἸοίαάθπθ, νἶΐθ οὔ Αἰμρῃϊίγνοη, 

μούῃϑν οἵ Ποῖ θβ: Ξ 5323, Γ 99, 
119, β 120, Χ 206 

ΑἸογομθ, ΟἸδοραίτα τ 1 5602 
ΑΙορο, οἷῦν οἵ ΡρΊθιιβ: β 082 
ΑΙΐο8, ἑαύ μον οἵ Τ[ιδοϊποῦ, κίηρ οὗ 

[16 1,Θ]ορθ8.: ᾧ 85 δρφ., Χ 51 

ΙΝΏΕΧ. 22] 

ΑἸνθα8, οἰΐγ : ὦ 303 
ΑἸνΡ6, οἰζγ οἡ {πὸ Ῥοπίιι: Β 857 
ΑἸΡΉΘ5, ξαῖ μοῦ οὐ ΟΥ̓] ΟΠ: Ε 

40, γ 489, 187 
ΑἸἹΡΏΘα.8, ΤΙΝ Υ οὗ Ῥβ]οροπηθβα: Β 

992, Ε ὅ45, ΔΛ 712, 720, 728, ο 
187. Ἡγνπιη ἴο Αρο]]ο ἂπὰ Η γι 
ἴο ΜογοαΓΥ 

ΑἸοδιι5, αῖ μον οὐὁἨ Οὐ δηᾶ Ἐρῃϊ- 
Αἰ(68: Ε 380, Χ 804 

ΑἸηδζοηβ: Γ 189, Ζ 186 
ΑἸηδίῃοϊα, ἃ Νοιοϊα : Σ 48 
ΑἸμαγυ ποῖα, ΠΊΟΓα8.: Β 022, Δ 517, 

(Ερβδη) Ψ 630 
Αὐηϊΐν, ΠΟΥ να]ιθα : θ ὅ85 5ῳῳ. 
ΑἸΠΙΒΟάΔγ 8, ἔα οὐ Αὐνπλη 8 

ἃηα Μαγ8: Π918 
Ατηηΐβιιβ, ἰοννῃ οὗ Οτοίθ: τ 188 
ΑἸΊΟΡΔΟΉ, 80η οὗ ῬΡοϊγιηοη; Θ 

270 
ΑἸν6ΟΗ, οἰἷΐν οὗ {Ππ6 Ῥωομῃίδηβ: Β 

849, Π 288 
ΑἸηνίμδοη, 805 οἵ Οτθίμθιβ δηᾶ 

Τγῖο: ἃ 258 
ΑἸηγνοῖϊθ, οἷν οὐ Μεποῖδθβ: Β. 584 
Ατηνηΐοι, βοὴ οἵ Ογήθηιβ, ἃ Βοο- 

τἴὰη: Καὶ 2600, (βοη οὗ ῬΗΩπῖχ) 1 
048 

ΔΙΡ ἾΔ]ὰ8, 80ὴηὴ οἵ ῬοΪγπϑιβ: ἃ 
Ρῃφδοίδῃ; θ.1]4, 128 

ΑἸΩΡΗΪγαι8, βοὴ οὗ ΟἹΟ]65: ὁ 244 
ΑἸΩρΡΒϊρϑηΐα, οὖν οὗ Νεβῖου : Β 593 
ΑἸΩρ ϊἀδπηιβ, οἱ Ογίπογα: Καὶ 168 

δῃῳ., Ψ 87 
ΑἸΩΡΒΙΓΠ6α, σία οὐἨ Αὐίοϊνοιβ: τ 

410 
ΔΙΩΡΒΙ Ποῦ, ΝοΥοϊα : Σ 42 
ΑἸΩΡΒΙο 5, Ττοΐδη: Π.313 
ΑἸΩΡΙ]ΟΟΠ 8, Β0} οὗ ΑΙ ρΡΪαΓδ : ὁ 

248 
ΑἸΩΡΒΕΪ Δ ΟΠ τ5,50ὴ οὗ Οἰδδέιϑ, ἰϑα θυ 

οὗ {π6 Ερεϊϊ :Β 690, Ν 185 5φῳ., 
208 

ΑἸΩΡΒ ΔΟ5, ἔῃ 6 βοὴ οἵ Νοιῃηΐοῃ, 
Ιοδάου οἵ ὑη6 Οδγίδηβ : Β 870 5. 

ΑἸΩΡΕΪμΘοη, 80 οἵ Μεϊδιηβιϑβ, 
ΒΌΪΟΥ οὐ ΡΘΏΘΙΟρΡΟ: χ 242, 277, 
284, ὦ 108 δ. 

ΑἸΡΗΪϊπομηθ, Νογοϊα  Σ 44 
ΑἸρῃϊποιηι8, ζαΐῃθυ οἵ Νίξιιβ, οἵ 
Πυ]]ομϊη : π᾿ 351, 394, σ 110, 

: ὦ 
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125, 395, 412,υ 244, 246, χ 89, ᾿ 
90 

ΑἸΩΡΠἾα5, Βοη οὗ ΜογορΒ: Β 830 
ΑἸρΐ8, βοὴ οὗ ϑβ]δριϑ: Ε 612 
ΑἸΡΕΪ6, γ 91, ε 422, μ 00, 97 
ΑἸρΒϊίγνοι, [αῦπου οἵ ἨθγΟῸ]68, Γ6- 

Ρυϊεὰ : Ε 392, Χ 2606, 270 
ΑἸτηρμίοη, Ερθδηῃ: Ν 092 
ΑἸηρμίοῃ, βοὴ οὗ 7808, Κίπρ; οἵ Οτ- 

ΠΟΙ Θηι5: ἃ 288 
Ατρμΐομ, βοὴ οὗ Ζθιβ ἃπα ΑΠΠΟΡΘ: 

λ 260] 
Απρμούοιαβ, ἃ ᾿γοϊδη: Π 41 
Απδροβίηθαβ, ἃ Ρηφδοίδη : θ.11 
Ἀπάγθιηοῃ, ἔαύῦμογ οἵ ΤΏ ΟΔΒ : Β 028, 

Ν 216, 281, ὲ 499 
ἈΑπαγοιάδοῃθ, ἀδυρηίου οὐ ΕἸΌΊΟΗ, 
δα νυ] οὗ Ἡδοΐοῦ : 2 27] 80.» 
Θ΄187, Ρ 208, Ω 728 

Απριηοχοῖα, οἰΐν οἵ Ῥῃοοΐβ: Β 52] 
Απίμοῖΐα, οἰἵγ οἵ Αρδιγθιηηοη :11]0], 

299 
Απἱῃρϑμηθα, Βιτηοο βία: Δ 488 
ΑἸ ΠΘμΐδ: Δ 472 
Απίμράοῃ, οἰἐγ οὗ Βωοῖϊα : Β ὅ08 
Απίεϊα, πὶΐα οἵ Ργωΐυβ: Ζ 100 
Απίθμπουϊα, Αρθποῦ : Δ 59, ᾧΦ 540, 

(Ἀοφαμλ88) Δ 60, (Αγ μΘ]ο ἢ 5) Β 
828, ΜΊ]10, Σ 464, (Πεδιμο]60η) 
Ψ 895 594., (Η]ἸΙο80η) Τ' 128, 
(Ἰρμϊάδιηα58) Τ' ὅ3, (1μΔοἀδιη88) 
Ο δ106, ([ἀοάδοι8) Δ 87, (Ρε- 
ἀδ61.5) Ε 69, (ΡΟ]γΌ085) Δ 59 

Απΐθμου, Τυο͵δῃ: Γ 148, 208, 260], 
512, Ζ.299, Ἢ 847, Μ-99 

Απθο]θῖα, ἀδαρῃῖοῦ οὗ Αὐτζο]γοι, 
νυὺῖϊία οὗ 1δοτίθβ: ἃ 85, 102 δῳῷ. 

Απτοϊα5, ασθοκ: δ 284 
ΔΒἐΠΟΟ 5, βοὴ οὗὁἩ Ναβίου : Δ 457, 
Ύ112 

ΑἸ Δ Οι8: Α 128 
Απίποῦϑβ, α 5982 
Απίορθ, ἀδυρμίοῦ οὐ Αβορυβ: λα 

200 
ἈΑπερῃδίοβ: κ 100,114,.199 
Απίρμαΐαβ, δοὸη οὗ Μαδιηραβ: ὁ 

242 8ῳῃ. 
Απεϊρμαΐαβ, Ττοδη: Μ.}91 
ἈΠΕ ΡΠοπιι8, 501 οὗ Ρυγΐδιη : 250 
Απερῃα8, βοὴ οὗ Φργρίϊα8, ἃη {0Ππᾶ- 

οδη: β19,ρ 08 

Απδρμυ8, βοὴ οὗ Ῥυΐαια : Δ 489, 2 
10] δῳῳ. 

ΑΒΕΡμ5, βοὴ οὗ Δ] η6η68, 1686 
οἵ Μεοηΐδηβ, Β 805 

Απθρμβ, Β0η οὗ ΤΠ 65581π|8: Β 67: 
Απύγοῃ, οἰΐγ οὗ ΤΊ ΘΒβαὶ]ὺ : Β 6097 
Αχίιβ, ἰη Ῥαομπίᾶ: Β 849, Π 288 

Φ 141, 157 
ΑχΥὶαβ, βοὴ οὗ ΤουΐηγαΒ : 212 
Αρδθϑιι8--  Ρωβᾶβ: Β 828 
ἈΑρεϊγθᾶ : ἡ ὃ ϑῳῃ. 
Αρίβδοῃ, βοὴ οὗ Ηἱρραβαβ, ἃ ασβεὶς 

Ρ 8348 
Αρίβδοῃ, βοη οὗ Ὑπδυβίδβ, ἃ Τ ΟἾΔ 

Δ 578 8. 
ΑΡΟ]]ο, βοη οὗ Ζϑθαβ ἃπά μαΐομᾶ: , 

9,.14 δηᾳ.,. Δ. 101, 1190. ἈΠ 70 
θ4, Α. 147,9 8235, Ὁ 70, 5.7» 
839, 14,Η|. 88, ΔΊΟΙ, ρ 49. 
Ψ 79, Ε δ09, Ω 758, γ 279 894 
1405, 78, (162, ο 520, ο 24. 
Β5371,μ8311. 8566 αἰ50 Ηγηηη 
ΑΡο]]ο, ραδϑίηι 

Ατροδά (Ροϊνπη6}08), γοΐδη : Π47᾽ 
419 

Αὐρῖνβ, Ζὰπο : Δ 8, (ΗἸ68) Β 16] 
Αὐρίνβϑβ, ὑπ6 αὙθα]β: Α 79, α 61 
Αὐρίββα, οἱύν οἵ ΤΉ Θθϑα!γν : Β 798 
Αὐριβ, Β ὅ59, γ 180, Α 80, γ 26! 

Ζ 1502, α.344, ὃ 174, 902.) Ὁ 
816, α 80, σ 240, ((οΥ 8}} ατδθος 
1 246, δ 99, (ΡεἸα8518) Β 681, 
4580. Ἡγη ἴο Μεγουγυ, πὰ ἐ 
Δρμγοάϊία 

Αὐραβ, Ὁ] ν58885᾽ ἄορ, ὑμιᾶῦ ΓΘΟΟΡΊΪΖΕ 
Ὠΐη Ὧηα {πθη αἸδα : ρ 292, 800 

Ατρο, {Π6 βρ: μ 70 
Ατδίμαβα, Τοαπίαϊη οὗ [{Π86ᾶἃ : 

408 
Ατοίομη, μοῖβα οὗ Αἀγαβίαβ: Ψ' 34! 
Ατοίδοη, Τγοὐδῃ: 2 81 
Ατ6η6, οἰΐν οἵ Νεβίου : Β ὅ91,Δ 72 
Αγοβ, Μαῖβ: Ε 31,0 11ὅ, Δ 44 

θ.8309,Ε 388, Ν ὅ21, Ο 008, 
80, Ρ 398, Φ 39] δφῳ., Ε 289, 8 
Β΄110, Β 540, Β 627, Δ 604 

Ατεδίθ, ἀδυρῃίευ οὗ ΒΠΘΧΘΠΟΥ, ττῖ 
οἵ ΔΙοϊποί5 : ἡ 84 894..141, 28 
335, 0.423, λ 339, ν 57, 66 

Ατδίας, βοὴ οὗ Νεβϑίου : γ 414, 44: 

Ατδίαβ, Ττοὐαη: Ῥ 494, 17, ὅ88 
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Ατδᾶπο, ἀαιρηίογ οὗ ΜΊηο5 : Σ 592, 
λ 52] 

Ατΐμηθ : Β 782 
Αὐβθαβ, [ΠΥ οὗἉ Τιθοογιίαβ: Ρ 348 
Αὐβθ: Β 835, Ζ 13, Μ 960, Φ 43 
Αὐοδαϊδηβ: Β 611], Η 134 
Ατοδάϊα : Β 003. Ἡνγπιη ἰο Μοχουτγ. 
Αγοϊβιιβ: ἔξ 182, π 118 
ΑὙΟΘΒ1]αὰ8: Β 495, Ο 329 
ἈΑχγοΐοβ, 8)π4 Απιᾶχα, σοηβίθ! αὐ! 08 : 

Σ 487, ε 278. Ηγιηη ἴο Μογοιτυ 
Ασηθ, ἴῃ Βοωοίϊα: Β 517,82 9 
Αὐίθιηΐβ, Πἰδηδ, 8ἰϑίου οὐ Αρο]]ο: ψ 

ΝΕ Υ 71, Ὲ δ8;λ 172, π|' 188, ὃ 
1.22, Χ 107, ὦ 470, 471, Π 188, 
Ε 51,2 20ῦ, Χ 171. Ἡγιηὴ ἴο 
ΑΡὨγοαϊία 

Αὐγνθᾶβ, ἃ δι ἀοηΐδη: ὁ 420 
ΑὙΟΠ ΘΙ 15, Βοὴ οὗ Απΐθηου: Β 828, 

Μ΄Ί00, 5 4θ4 
ΑὙΟΠΘρ(Ο]θιη8, 805 οὐ ΙρΡΕΪΐα8, ἃ 

Ττοδη: Θ 128, 312 
᾿Αβίιβ, βοὴ οὗ Πγιηδβ: Π 71 
᾿Αβἴι, βοὴ οἵ ΗἩντίδοιιβ : Β 837, Μ 

θῦ, 110 874ῳ., Ν 384, 408, 414, 
770 

᾿Αϑβίδη πηθαᾶου : Β 401] 
Αϑοδάρῆιι5, βοὴ οὗ Μαῖβ: Β 512,1 

82, Ν 478, 518 ϑφῳ.,Ο 112 
᾿Αβοδηΐδ, οἱέν οὐ Ῥησυρία: Β 803 
Αβφάγδοιιβ, βοὴ οἵ Τύοβ: Ὑ 232, 239 
Αϑίθγορϑθουβ, βοὴ οἵ Ρε]ροη: ΜΊ02, 

Ῥ.217, 851 
Αβύνδμαχ -Φ Βοδῃηδηγαβ, Ηδοίου 8 

8οη: Ζ 403, Χ 500 
᾿Αβίνμποιβ: Εὶ 144, Ο 4δ0 
Αβοριιβ, ἰη Βωοίϊα : Δ 383, Καὶ 287, 

λ 200 
Αἴ, γϑοκ 655 ἱπηρ]86 ρουβοηϊῆθα 1 

904 ορῳ., Τ 91-1830 
Αὐϊὰβ : α 52-ῦ4, ἡ 24, 245 

Αὐτὰ, Αφαμηθιμποι : Α 7, α 8ῦ, δι 
»αϑβϑίηι 

Αὐτὰ, Μϑμεϊαιβ : Γ' 350, γ 275, πὰ 
»αϑϑδῖηι 

Αἰτοῖοι, Αρδιηθιλποι : ἃ 387 
Αἰἴτοιβ: Β 23 
Αἰτνίοιο, Μίμποινα : Β 1587, Εὶ 118, 

714, δ 762, αὶ 324 
Δυραα, ἴῃ ΤΠ δοοηΐα: Β 583 
Δυρῶθδα, ἰὼ Ποοτῖβ : Β δ32 

228 

Αυρῶυβ: Δ701, 759 
Αὐ115, ἰη Βωοίϊα : Β 303, 496 
Αὐυϊζοϊγουβ: Καὶ 207, α 8ῦ, τ 394, φ 

220, ὦ 334 
Αὐυτομηδάοη : Π΄Ί145 
Αὐΐοποιυβ, ατθακ, Δ 30] 
Ααἴοποιιβ, ΤΙο͵]ᾶη : ΠῸΟ96έ 
Αὐΐορῃοπαβ: Δ 39ὃ 
ἈΑρΡΒγοαϊίςα, ὕ ϑμι5, “{ΠπΠ6 Ἐοδιη-ροὔ- 

(1688 :᾿᾿ Β 820, Γ' 380, δ 201, θ 
207. ὅε6 Ἡγὴη ἴο Αρβμγοάϊία, 
»αϑϑβῖηι 

Αομδοδη Αὐροβ, 1 14], 288; Τ 11 
Αὐυρυῦν: Β 858, Ν 70, Ὁ 218, Α 

609, Ζ 70, β 157 δηῳ., Θ 247--251, 
Κ 274,Ν 821, Μ 200-229,υ 242 

Αομδδη ἰαπᾶ : Γ 75, 208, Δ 770, 
Α 2ῦ4,Η 124, Χ 106, ν 249 

ΑοΠοΙοῦβ, γῖνοῦ; Φ.]194,2Ω 616 
ΑΟΒΠΘΙΌΗ, ΓΙΥΘΥ οὗ Ταγίδτγιβ: κ 8 1 
ΑΟΒΙ]1165, βοὴ οὗ ΤΠθβ ἀπ Ῥο]θβαβ : 

ᾧ 187 δῳηῳ., Ὡ ὅ9, Σ δῦ, πὰ 2α8- 
8ῖ7γι 

Αρβθῃᾶββ, ἃ Νοιῖϊβα : Σ 4θ. 

Β. 

ΒΑΤΗΙΝΟ: 117] δφῳ., Π 230 δφῳ., β 
2061, μ 330, 2 200-2608,1 174, Π 
231], Ὑ 444 5ῳᾳ., ὃ 759--761, πὰ 
8866 “φροηαϊα (οἷ Βαίῃϊηρ), Ραγέ 
ΠῚ. οὐ αν β5ον. Ἡπηη. Το ΑΡὨῃγοαϊέα 

Βα: Α 02, 92, Β 831], Ν 6683, 
Ὡ 22]1,1509 δφῳ., κ 492-405, ἃ 
291, ο 220, 252-258, Α 72, 86, 
384 8ηῳ., Ο 252, Μ 237 

Βαύῃνο!θβ, βοὴ οὗ Ὁμδίοοῃ, ἃ Μγτ- 
τηϊάοη : Π 594 

Β4]}108 - “ Παρ] θα," «ἃ Ποῖβθ οἵ 
ΑΘΙ]168: Π΄149, Τ 400 

ΒΘΙ]Θτόρἤοη, βοὴ οὗ ΟἸδιιοιβ: Ζ 158 
δῷ.» 210 δρῃ. 

Βίδ5, 8η Αἰμῃδηΐδῃ : Ν 691, (Ρυ] ΔΩ) 
Δ 2960, (το͵δη) Ὑ᾽ 400 

Βίαπον, Ττο͵ᾶη : Δ 92 
Βοάδρτίαϑ, Γἰνου οὗ ΠοοΥὶβ: Β 533 

Βαωρες, οἷν οὗ ΤΊ δββαὶν : Β 712 
Βωούϊδηβ : Β494,Ε 710, Ν 085, 700, 

Ο 3830 
Βογθαβ, μου ἢ υἱπᾶ : Εὶ 524,0 17], 

Τ 58, ε 190, 385, 328 
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Βιαυάείοη, οἰΐγ οὗ 6 Μυυηάοη8 : 
Πδ72 

ΒΟΘΟΙΙοη, 80 οὗ [Δοιηθάοη : Ζ 22 
Βοιῖϊο, [Π6 βοπμδία: Α 28, Β 5ὅ-80, 

Κ19ῦ, (δῦ 
Βοαυργαβιίαπι, οἷν οὗ ἘΠῚ: Β 6], 

Δ 7506, 700, Ψ 631 
Βοῦδίθβ, Ατούαγαϑ: ε 272 
Βυιβοῖβ : Α 392,1 132, 274,4Α 184, 

3,25; δῦ, 840, Β΄ 0680. 400, Τ 
2460, 2601, 282, Ω 676 

ΒοΙδ: Βὶ 438, Π1Ὶ77 

Ο. 

ΟΑΡνμειάνϑ: Δ391,Ὲ 807, Καὶ 2838, 
λ 270, Δ 385, Ε 804, Ψ 680 

᾿ (δα, ἀδιρῃΐοι οὗ, Τηο : ε 98 
Οαγδη σοπθη: Δ 142 
Οδηδυβ, Κίηρ οὗ ὑπ6 Παρ Π 6 : Α 204 
ΟαἸοβία5, βαυνδηύ οἵ Αχυὶαβ: Ζ 1ὃ 
Οδ]θίου, βοὴ οἵ ΟἸγίϊαβ, Τυο͵ᾶῃ: Ὁ 

419 
(ΔΠΠ1|8π8588 - Θιιθθη οὗ Βαϑδαυῦίυ, ἃ 

ΝοΙρια : Σ 40 
ΟΔΙΠγὰβ: Β 53] 
(Δ]Πσοο]ομᾶ: ΥὙ 88, 151 

Οαϊγαηοῦ : Β 6077 
Οδϊγάοη: Β 640,1 880 894., Ν᾿ 217, 
116 

ΟλΊνΡ80, [Π6 δῃηο8 ὨΨΙΩΡῊ : α 14 
52, η 245--300 

Οὐ] ομᾶ5: Α 69, Β 800-522, Ν 45 
Οδπηιεδίσγιιβ, οἷΐν οὗ Βμοαβ68: Β θύ6 
Οδρᾶπθυβ: Β ὅθ4, Δ 408, Ε 108, 

109, Δ 967 
ΟΔΡΥ8 : Ὑ 239 
Οδγαδηλυ]α: 1 150, 292 
Οαγίδηβ: Β 867, Καὶ 428 
Οαγθϑιβ: Μ.20 
Οαγγβύυβ, πὰ Ευῦθοα: Β 5939 
Οα55, δὴ ἰβϑἰαπα : Β 6760 
Οαϑβαηᾶγα, Ρυϊδηι8 ἀδιιρηοῦ : Ν 

866, Ω 699, λ 422 
Οαϑύδηϊγτα : Θ ὅθ 
Οαβίου, βοὴ οἵ Ηγ]δοῦβ: ἔ 204 
(ὐἀβίου, βοὴ οἵ 1,648 ἃπα ΤΎΠαΔΥΘαΒ : 

λ 800, Γ 257 
Οδποοηίδηβ: Καὶ 429, γ 366 
Οοθγίοποβ: Θ 318, Δ 52], ΜΌΙ], 

Ν 790, Π 727, 797 8ῳῳ. 

ΟεἸδάοῃ, γἰνοὺ οὗ ΕἸ15: Η 138 
Οδπίδαγ, Ευγγύϊομ : φ 29ῦ, ΔΛ 88 

φ 808 
ΟΔΡ ΒΔ] ΘηΪδη8 : Β 0351, Δ ὅ8ϑ0,υ 2] 

ω 800, 378, 429 ς 
Οογπΐμιι8, οἰἐγ οὗ Εαυοα: Β ὅ38 
Οδὐεὶϊ, ὑρῦ6 οὗ Μγβία: λα 521 
Οδρΐβιιβ, πα Βωοίϊα: Ε 709, ( 

ῬΠΟΟΙ8) Β 522 
ΟἸοοπίδηβ, ἰπ ΤΏγδοα: Β ὅ22, ες 
δήφψ 110 

ΟἸἸ]α, οἷν οὐ Ττοδᾶ: Α 88, 4 
Ἡνγπη ἴο ΑΡΟ]]Ὸ 

ΟἸτητοτδηβ: ἃ 14 
ΟἸἴηγγοβ, ἃ Ουργίδη: Δ 20 
Οἴτγορ, ἀδυρμίογ οἵ ῬοΥβα, ἃπᾶ {} 

δυη: κα 19ὅ--139, θ 448, 9], 
9, 2607--278, ψ 321 

Οἴββθυβ: Δ 2223, 2 299 
ΟἸΙΐα5: ὁ 249, 200, Ο 445 
ΟἸΘοΡαλιΒ: Ππ 3830 
ΟἸεοραίτα, 1 ὅδ6 
ΟἸδθομδο, οἷν οὗ Αρδιῃθιηποῃ : 

610 
ΟἸοπίαϑ8, Ιου οὗ {π6 Βωβούδῃ8 : 

495, Ο 340 
ΟἸγ6Π6, τη]α οὗ ΤΠ Ιθη: Γ' 144, 

320, Σ 47 
ΟἸγΙηθηι8 : γ 452 
ΟἸγἰοιηποϑίγζα: Α 113, γ 204 99. 

λ΄ 422, 429 
ΟἸγίαβΒ: Γ 147,0 419, 427, Ὑ 28 

Π 527 
ΟἸν οπΊ6 468: Ψ 694 
ΟἸοΙΠ 65, [π6 Βαΐα : ἡ 197 
Οοἰγᾶπιι8, Οτοίαπ; Ρ 611, ([γοῖΐδ 

Ε 6077 
ΟοΥηύμαβ: Β 570, Ν 6064 
Οοτοηρῖία, οἰΐν οἵ Βοοίϊα: Β ὅ08 
Οοτοηαβ, δοθη οὗ Οφπυβ; Β 746 
Ουγοΐοβ: 1 529 
Οτδηθ: Γ 445 
Οταραΐμυβ: Β 6076 
Οτοθίοη 1 84,λ 208 
Οτεοία: Β 045, Τ' 290 59ῳ., Δ 2ὅ 

2θῦ, Ν 219, 258, ξ 20ῦ, 284,38 
Γ 232, Ν 450, 452, γ 191], 29 
λ 828, γ 2506, 260, ἕ 292, 8( 
δῴῳ., ρ 25, τ 180, 338, Β 649, 
172. ἤμπηη. ἴο ΑΡΟ]1]Ο δῃᾶ Ημ 
ἴο Μοῦ 



Ἄ ΙΝΌΕΧ, 

Οτῖββα, οἰΐν οἵ ῬΠοοῖβ: Β ὅ20 
Οτοον)εῖα: Β 09 
Οτοηϊα, Ζουβ: Α 397, πὰ μαϑβείηι. 

Ἡγιηη8, μαϑϑῖηι 
Οτόπαβ, ϑαίαγη; Β 205, 319, Ο 187 
,8δηα ραϑοϊηι 

Οτοπιπα, απ αϊη ἴῃ ἘΠῚ5: ὁ 295 
Οἰδβίρραβ: ν 288, 303, χ 279, 285 
Ογίμποτγοα: θ288, σ 123. Ηγπιη ἴο 

ἈΑρμγοαιϊία 
Ογίμεγα, Ο 432, 438, ι 81] 
ΟΥοϊορβ: α 69, β 19, , 290 89.» κ 

200, 485, μ 209, υ 19, ψ 312, α 
71, (ὅ, ἡ 200, ει 1006 80. 

ΟΥ]θπθ, πιουπίαϊπ οὗ Ατοδαΐα: Β 
008. Ἡγνπῆη ἴο Μεγουυ 

Ογιηοάοοο: Σ 39 
Ογπὺβ: Β ὅ3] 
Ογρω ββι5: Β 519 
ΟΥρτῖβ : Ε 380, 422, 458, 760, 888, 
(δ ηυ8) 

Ονρυιβ, (6 ἰϑαπά: Δ 21, δ 83, θ 
8902, 448, 448, Ἡγτηη το ΑΡἢτο- 
αἰΐο 

Ογίογιιβ: Β 853 
ΟΥρι8, οἷὐν οἵ ΤΠΘββαὶν: Β 748 
Οὐσογέι5, ρᾶτὺ οὗ δίγχ: κ 814 
Οορα, ἴῃ Βαοίϊα: Β ὅ02 
Οὐ8: Β 677, Β 258, Ο 28 
ΟἸα]οἶβ, ἰῃὰ ΖΦ ο]α: Β 6040, (ἴῃ 

ἘυθαΔ) Β 537, (ἴῃ Ε]15) ο 298 
ΟἸναυῖβ, υἱΐα οὐ να ϊοδῃ: Σ 382 80. 
ΟἸαΥ 65, “1η6 ατδο68 :᾽ Ε 338, Ἐ 

207, 275, Ρ 51, ( 18, 9 364, σ 
194. Ἡνγη (ο ΑΡῃτοαϊζα 

ΟΠ ΥΆΡιΙ5, ζαύ Π Ὶ οὗὁἩ Νίγθυβ;; Β 672 
Οματορβ: Δ 420 
ΟἸαυυ θα Ϊ8: μ 104 ϑηῳ., 118, 208, 

240, ψ 327 
Ομοίνοι, {π6 Οδηΐδαῦ: Δ 219, Δ 

832, Π 148, Τ' 390 
ΟἸπηθογα, 2 179--182 
ΟἾἸΙοΥῖβ, ἃ 281 
ΟὨΐοβ, {6 ἰδΙαπᾶ : γ 170,172 
ΟὨτοιηΐιβ, μ6 Τιγοΐδη : Εὶ 677, (μ6 

Μγβίδη) Β 858, Ρ 218, 494, 534, 
(βου οἵ Νεῖθιϑ) ἃ 280, (8οη οἵ 

 Ῥηδ) Ε 100, (ἐπΠ6 ΡυΠδη) Δ 
295 

ΟἾγυ56, ἃ ἰανουγὶί βθαὺ οὗ Αρο]]ο: 
Α 87, 100, 390, 431 ᾿ 

22 

ΟΠ 8εῖβ, ἀδυρῃίου οἵ ΟἾγυβοβ: ἃ 
111, 143, 182, 310, 369, 439 

ΟἾΓΥ868, ρυγϊοδύ οὗ Αρο]ὶο: Α 11, 
370, 442, 450 

ΟΠ Γυ βού πη8, ἀδαρηίοῦ οὗὐ Αρᾶ- 
ἹΠΘΠΊΠΟΗ; 1 145, 287 

"- 

Ὠαραισῦβ, ἴη6 Οτοίδη αὐ δῦ: Σ 592 
Ἰ)ᾶιηᾶϑιι8, ἃ Ττο͵]αη: Μ 18 
Τ)διηαϑβίοσι, Αροαιβ: υ 321, χ 212, 

293, (Τ]ΘΡοΙ]θιμ 5) Π 416 
Ππδδ, ἀδιρηΐογ οὗ Αογίβίαβ: ΚΞ 319 
Πθᾶπμδὶ, 06 αἴθοκβ: Α 42, διὰ 

»αϑϑῖηι 
Πλαγάδηϊά, 115: Δ10θ, 372, (ΡΥϊδ) 
303, Ε 159, Η 806, Ν 570.» 
852, Ω 171, 8354, 629 

Πγάδηϊα: Ὑ 216 
ΤἸ)αγάδηαβ, βοὴ οὗ Βίαβ: Ὑ 460, (80η 

οὗ Ζευ8) Υ᾽ 218, 304 
Π)αγάδη: Β 701, Π 807, δηᾶ ραϑβϑΐηι 
Πλᾶγ68, ρυϊθϑῦ οὗ νυϊοαη: Ε 9 
1)40}18, οἱΐν οἵ ῬηοοΙβ: Β 520 
Ὠοχδιηθπθ, Νουα: Σ 44 
Πδιοσαιίοη, 80η οὗ Μίποβ: Ν 451 

8η., τ 180 
Πδαοδ]ίοη, ἃ Ττο͵δη: Ὑ 478 
Ἰ)είσοοι : Εὶ 534 
1) εἱροίε8, Τυοαη : Δ 420 
Πϑῖρυ 8: Εὶ 520 
Ποίρυταβ: 188, Ν 92 
Πδῖρμοθα8, βοὴ οἵ Ρτίαμῃ : Μ 94 
Πδ6]ο8, ΑΡΟΙ]οΒ ἰβϑίαπὰ: ς( 1602. 
Ἡνὴ ἴο ΑΡοΙΪο, μαϑϑῖηι 

Πδιηθίου : Εὶ 00 δφῳ., ε 128, Β 696, 
Ν 322, ᾧ 70, Ξὶ 3206 

Πειηοάοοσιβ, {πΠ6 Ὀατα : 9 48, 1060, 
204, 202, 472, ν 27 

Πεπιοοοοη: Δ 499 
Πϑιμοίθου : Ὑ 39ὅ 
Πδιηηορίοϊθπμηο5: χ 242 
Πα, {Π6 ἰβϊαπαὰ οἵ Νὰχοβ: ἃ 325 
Πὶρδιημᾶ, δοοοὰηΐ οἵ: 566 ΑΡρδπαϊχ 

οὐ ἴμ8 βυθ)]θοΐ, Ρατὶ 11. οὗ Πιδὰ 
Πίοοϊοβ: Ε 841, γ 488, ο 186 
Πιοπιθᾶο: 1 θ0ὃ 
Πϊοπηθάθβ, βοὴ οὗ Τυάδαβ: Ξ 11Ὁ 

ϑῃᾳ., Β δ08, γ]18] 
Πίαμ, οἰἵν οἵ Ευθοᾶ: Β 538 
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ΠΙοηγβιι85, θδοσἢ8: Ξ 32, 2 132, 
135,.λ: 334 

Τ.΄18, Β0η οὗ Ργδ : Ὡ 25] 
Πίομθ, ππούῦμον οὗ ὕϑηυβ: Εὶ 370, 

381. γι ἴο Αρῃτγοαϊΐίθ 
Ὀίοτοβ: Β 6022, Δ 517, 429, 474 

1) 0118, Βουνδηΐῦ οὗ Ρθηθῖορα: ὃ 7290, 
ρΡ 212, σ 822, χ 159, ὦ 222, 287 
ϑῳῃ. 

ΠΟΙΪΟρΡα8, 1 484 
Ποϊορίοη: Ε 77 
ΠοΙορΒ: Δ 302, Ο 528, δ55 
ΠοΙοη: Καὶ 814 80. 
Πού οΙα5: Δ 489 
ΤΙ ομ απ: Β 625, 629, α 240,24, 

598, 597, π 123, 247, 390, τ΄ 181], 
292, σ 424, 127. Ἡγτηη ἴο Αρο]]Ὸὸ 

Ὀγδοῖαβ: Ν 092 
᾿ς Ὥγοϑαβ; Ζ 20 

Ὦγγαβ: Α 263, 2 180 
Θγιηδβ: Π΄718, (22 
Ποάοπα: Β 750, Π 234, ζ 327, τ 

290, Π2357. Ἡγηηη ἴο Αρο]]ὸ 
Πογΐατῃ: Β 599 
 οΥ5, Νουοῖα : Σ 4 
Βοίο, Νοιοὶα : Σ 42 

Ε. 

ΕἸΤΟΤΉΒΑ : δ 300 
ΕΠ Ώγα, ροάαθ885 οὗ οὨΠ]θΙστἢ : Π 

18:7, Τ ῦ3, τ 155. 190 Δ Ὁ 71: 
Ἡγιη [0 Αρο]]ο 

ἘΠῚΘϑίπτη, ἰη Βοοίϊα: Β 409 
Εγοίσία, πὰ Ἐπθοα: Β 537 
ΕἸάβιιβ: χ 207, Π 696 
ΕἸΘΡΠΘποΥ : Β ὅ40, Δ 408 
ΕἸδΘοη: Β 800, Καὶ 266 
ΕἸρΡΘμοΥ: κ ὅ22, λ 5] 80. 
Ἐποίϊ, οὐ Νηρ; Β 852 

ἘΠΪΘΠμ68: Β 749 
ἘΙΡΘαΒ, ἰῃ ΤΏ ΘΒΘΑΙΥ : 2938 80. 
ΕΠ]5Ρ6, ἴῃ Ατοδάϊα: Β 600 
ΕΠΠΟΙΊΙ5: Β 858, Ρ 218 
ΕΠΟΡΘ, οἰζγ οὗ Αραιηθίηποη: 1 150, 

292 
Εν] 8, Ατο8, Μαῖβ: Ν 519, Ρ 

211, Σ 309, Β 651, Θ 264, Ρ259 
Επγο: Ε 333, 592 
Εχδαϊαβ: Α 2604 
Ἐραϊίθ8: Π 418 

ΙΝΏΕΧ. 

Ἐρεϊροῖοβ: Π.Ὸ671] 
Ερδαβ; Ψ 60θῦ, 888, θ 498, λ 52. 
Ερθδηβ: Β 619, Δ 37, ΛΔ θ8 

694, 732, 744, Ν 080, ν 278, 
298, ὠ 42] 

Βρογύαβ: ὦ 306 
ΕρΙἀδαγὰβΒ: Β 561 
Βριοαβία: ἃ 27] 
ΕΡΊ6168: Μ.879 
ἘΡΙΒΌΓΟΡ 5: Β 850, 6092, 17 
Ερίβίου : Π 695 
ΕΥΘΌΙΒ το “ ὉΠπ6 πρϑίμου βίοοι :᾿ἢ 

868,1 572, 4ἰ. 2, 98, 9.5 
ὅ04, μ 8],υ 8560 

ΕΥδομῃθι8β: Β ὅ47, η 81 
ΒΥ ηἶ8, {π6 0] Παηᾶ, {π6 ΕῸΤΪΥ : 

234,1571, Τὶ 87; ΟΦ Ὁ δὲ 
ᾧ 412, β 185, Χ 280, Ο 204 
78 

ΕΤ5: Δ 440, Ε 518, 740, Δ ὃ, ἢ 
Σ δῦ, Υ 48 

ΕΥΙΡΏν]6: ἃ 326 
ἘτΥΘΟΒ ΠοηΐαΒ : Ὑ᾽ 219, 2950 
ΕΥγίηγοῦ : Β 499 
ΕΥγ]δὺβ: Π4]1] 
Ἐγγιηδηΐῃαβ: {108 
Εἰδοηθαβ;: δ 22, 31, ο 9θὅ 
Εἰθοπαβ: Β 497 
Ενθιλοι; Β 736, Ε 79, Δ 750 
Ἐπ 86 8: ἔ 90 
ΕππΊ6468: Καὶ 314 
Ἐπ. 6 115, βοὴ οἵ Δἀπησίαβ: Β 7] 

Ψ 288, 854, 380, 559 
ἘΠΡΟΙ[Π 68: α 3838, δ 641, π 868, 

140, ὡ 422 8ῳῳ. 
Ευγαϑ: Β 145, ε 2908 
Ευγγδᾶθβ: χ 2607 
Εὐτγδὶὰβ : Β 5605, 2 20, 28,01] 

127, 140, 396 
Ευγγθαΐθβ : Α 20,1 170, Β 184, 

247 
ΕΥγαδηα8: σ᾽ 297, χ 288, ΕἼ 1490 
Βυγγαάϊοθ: γ 452 
Βυτγγοοία: α 428, β 347, τ 857 
ἘΠΟΓΥ]ΟΟΠαΒ: κα 2θὅ, ἃ 28, μ 19 

278, 339 
ἘΠΟΓγΔΟἃ8: α 399 
ἘΠΟΥΥΙΊΘάΟΗ: ἡ ὅϑ, Θ 114, ΔΛ 62 

Δ .228 
ΕΌΓΥΡΥΪυΒ: Β 796, Ε 79, 2 86, 

205, Μ 2, Ο 892, 520 



. ΙΝΏΕΧ. 
- 

Ευχγϑίμουβ: Θ 303, Ο 6039, Τ 123 
Ἐυυγίίοη : φ 295 
Ἑσυνγίι8;: Β ὅ90, 730, 0224, 227, 

φ 82 
Ἐυβοτιβ: Ζ 8 
Ἑυϊτοβίβ: Β 502 
Ἑπρμοιηιβ; Β 840 
Ἐπρμοίοθβ : Ο 32 
ἙἘΘΡΠΟΥθι8: Π 808, 80, Ρ ὅ9 
ἙἘπομοποῦ : Ν 008 
Ἐρμία]68: Ε 380, Χ 308 
Ἐρῃντα, Οογίπίῃ: Ζ 152, 210 
Ἐρῃγτα, ἴῃ ΕΠ18: Β 089, Ο 531 
Ἐρῆγτα, ἴῃ ΤΠοβρτγοίϊα : α 209, β 

328 
Ἐρῃγιϊ: Ν 8301 
ΘΠ ΘΟΙα8, βοὴ οὔ ρϑῆου: Ὑ 474, 
Ε΄ Π.189 
ἘΠ Θμληοη : Εὶ 100 
ἘΟΠΘηθιΒ: η 155, λ 342 
ἘΦ ΘροΙιΒ: Ψ 296, Δ 488 
οποία: σ 85, 110, φ308 
ἘΘΒΘρηθοη : γ 418 
Ἐπ : Β 025 
Ἐοίυ5: Π 410, Θ 3338, Ν 422,0 
"339 
Ἑοίϊοη : ᾧΦ 48, Ζ 395-398, 410,Α 
866, Θ187,1188, Π158, Χ 472, 
480, Ψ 827, Ρ δ7ῦ, 590 

Εϊοπδαβ: Η 11, Καὶ 435 
Ἐ]Θδη5: Δ 7] ᾿ 
Ε]18: Β 015, 020, Δ 678, 686, 698, 
᾿ ὃ θ8ῦ, ν 278, σ 298, φ 8347, 

481, νιηὴ ἴο Μογουγν 
ΕἸομα: Β 739 
ἘΕτηδίμρα:; Ξὶ 220 
Ἑπίοροιβ: Θ 120 
Ἑπορβ: Ψ 634, Βὶ 445, Π 401 

Ε, 

ἔλμα: β 38-δδ,υ 100.-120 

4 

α. 

αχα, Μούμον Βατί: Γ 278, Ο 86, 
ε184 

Οαϊαΐοα, Νοιεϊὰ ; Σ 4 
Θδηγιηθάθ: Ε 200. 
 Ἀρμδιτοαϊία 
δγράχιϑ: Θ 48, Ξ 292, 852,0 152 

Ἡνη ἴο 
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Οοτεβίμϑ; γ177 
Οδγοπίδη, Κηϊρῃῦ Ναβίου : Β 3306, 

Ύ 08, δηὰ ,αϑ5ϊηι 
Αἰδηΐβ: ἡ 9, 206, κ 120 
αἸαιοο, Νογοῖα : Σ 39 
ΑἸδυουβ: Ζ 199 8597., Β 870, Ζ 

104 
ΑἸΑΡΉντο : Β 712 
ΑἸΙ8588: Β 04 
ἀομποσββᾶ: Β 72 
αογρυίῃίοη : Θ 302 
αογροι; Δ 30, Θ 349 
Ααογίγη : Β θ40, γ 294 
ἀουπηθδιβ: Β 498 
ατῶδ: Β 708 
ατθηΐοιβ: Μ 21 
ανρῶα: Β 808 
ἀντ: δ᾽ 500 
αγτγίγαα, ΗἩγυθαβ: 5 512 
αγτγίομθ ; Β 738 

ῊΣ 

ΗΑΙτΑΆτῦϑ, οἷν οὐ Βαοίϊα: Β 
03. Ἡνη ἴο Αρο]Ϊϊο 

Ηδ]ς, ἃ Νοζοϊὰ : Σ 40 
ἨΠΙΊΖοπθ8, ἃ Ρομύϊο ὑπῦ6: Β 8506, 

Ε 39 
Ηδ] ΠοΥβ65, βδοὸη οὗ ΑἸαβίογ: β 158, 

258, ρ 08, ὦ 45] 
δ ΐμ8, ἃ Τ᾿ γοΐδη : Εὶ 678 
Ηδ]1ι8, ἃ Ρῃφδοίδη ; θ.119, 370 
Ηαϊοβγάπο: δ 404, Ψ 207 
Ηδιτηδ, οἰΐν οὗ Βωοίϊα : Β 499 
Ἡδιτηοηΐάθ5, ἃ νου κιηδῃ: Εὶ 89 
ΗἩδγραὶ γῖοη, 8δ0η οἵ ΡΥ] ΙΏ6 68, ἃ 

ῬρΡΗΪαροπίδη: Ν 6044 
ΗδΥΡΥ, Ροάδγρο, ἐπα ρουβοηὶβοδίίοη 

οὗ Πυυτίσαῃα: Π΄150 
ΗἩδΥΡΙ68: α 241, ἃ 371,υ 660, 77 
Ηθοῦθα, νυ οἵ Ρυΐατα, αιθθὴ οἵ 

Πίοη: Ζ2 298, 451, Π 718, Χ 

2354, 480, Ω 193, 283, 747 
Ἠδοδιηθᾶθ, ἀδυρηΐοσ οἵ ΑΥβί μοὶ : 

ΔΛθ24,Ξ06 

Ηδοίουϊα, Αβίναπαχ, οδ᾽ θὰ 8130 
ΒΟΔΙ Δ Πα 8: Ζ2 40] 

Ηδοίοτ, βοὴ οὗ Ρυΐδῃν, Ὀγανθϑδὲ δπᾶ 
ΠΟὈΙοδὲ: Α 242, Υ᾽ 240, ἃπὰ 
»αξβϑδῖηι 

ρθη, ἀδιρλίον οὗ Ζριιβ, σῖΐς οὗ 
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Μρποΐδιβ, δηα τηϊβίγοβϑ οὐ Ῥαγὶβ: 
ΒΊ160Ι1, δ 12, ἃηα »αδδῖηι 

Ἠδ]θηα8, ἃ ατθοκ : Εὶ 707 
ἩδφΙθηιιβ, ἃ Ττο]αη: 2 70,Η 44,Μ 

94, Ν᾿ 5706, 758, 770, 781,2 249 
Ἠδ]οδοη, βοὴ οὗ Απίθηου: Γ 123 

Ἦδ]166, οἰἐγ οὗ Αραϊηθηηοη : Β Ὁ 70, 
Θ 208 

Ἡ ο]σομΐδη ΤΠ] ΟΠΔΙΌΝ, 1.6. ῬοΒοΙάοῊ : 
Υ̓ 404 

Ἠ6|165, οἷὐγ οὔ ΤΏΘΒβαΙυ : Β 083,1 
895, 447, 478, Π 8958, λ 490, α 
344, ὃ 720, 810, ο 80 

ἨΘ]]6η65: Β θ84 
Ἡδε]Ἰοβροηῦ: Η 86,1 3600, Μ 80,0 

599: Ὁ ΘΑΔΟΣ 150, Ὁ ΒΗΘ ΒΘ 
δ ]08, ἃ οἰζγ οἵ [μδοοηΐᾶ: Β 84 
Ηε]08, ἃ οἷν οἵ [ῃ6 Ῥυ]δη5, Β 594 
Ἡδυτηδοιι8, ΟΡ 8, 1η Π{Πδοᾶ, πὶ 471] 
ἩΘΥΠΊ65, οὐ Ἡρθυμηθῖαβ, ΜΕΥΟΓΥ, 

850η οὗ Μαῖα δῃὰ Ζευβ: 435, Β 
108, Φ' 497, Ὡ 339, 578, 389, ὃ 
84, ε483, θ 338, ὠ 99, θ 88, μ 
9590,.0.319,191, Ὁ 34, 8, 
Ω 24, 109; α. 88, η 157, πὶ 188ὅ, 
ὦ 10; Ἐ5.: ἡ 971; 991. 5 Βνπη 
ἴο Μογουγυ, ρμαδδέηι 

Ηογμῖοπθ, ἀδαρητου οὗ ΜδρμαδΙδιι5 
δα Ἠδξ]θη: δ 14 

Ἡδγτῖοη6, οἰΐν οὗ ὨΙιομηδα6 : Β ὅ600 
Ηθττηι8, τῖνοῦ οἵ ΤΠ γάϊα: Ψ 392 
ἩΘΒΡΟΓΙ5, {Πη6 βίαγ: Ψ 220 
ΗδΘΌ6, σαρ θαυ οὗ {π6 ροᾶβ: Δ 2 

ϑῳ., Εἰ 722, 90ὅ, λ 6008 
Ηδ]1ο8: θ.27] 
Ἡγνρεγίοη: Θ 480, Τ 398, α 8, κ 

1358, .191..Ἁ 100. ἐμ.1939,..200, 
840, 8724. Ἡγιηη ἰο ΑΡΟ]]Ὸ 

Ηγρεοτϊοηϊα : μ 1706, ΛΔ 795, ε 479, 
κ" 158, 191 

ἩοΥδο] θα, ΤΉ Θββαὶαβ: Β 679 
Ἡογδοϊδίδη βίγθηρίῃ -- Ἠθγοῦ]θβ: Β 

θῦ8, 6606, Ε 6038, Δ 690, Ο 640, 
Τ 98, Χ 60] 

ἩΦΥΟ]65, 80η οἵ Ζουβ: ΚΞ 2606, 
9324, Τ 98 8ὁηῳ.. 200, Ε 392,λ 
209, 270, (18 ἸΔθουγ8) Θ 3602 
δηῆ.» Ὁ 25, 80, Τ' 138, Δ 690 
8ηη., ἙἘ 392 8ηη.. 395 89.. 040 
80ῳ.. ἘΞ, 250, Ο 25--28, 29 4γη. 

Ηδγα, ὅὰηο, ἀδυρῃίου οὗ ϑαίαγῃ, 

ΙΝΏΕΧ. 

αἰ οὗ Ζουβ: Ε 72], Ο 382, 
432,5 350,60 59., Α 591, 56: 
Α ὅ5, 195, 572, Ξὶ 20] 8ηᾳ., Τ' 97 
119, Ξ 250-250, Ε 392, Ο 18, 
71 

Ηδρφβύμβ, Ν α]οδη, 5οηὴ οὗ Ζ61185 Δ ἢ 
Ηδτᾶ: Α 579 δφῳ., Ἐ, 259, θ 80, 

Σ 571,Ψ 270, ὁ 51. Ὁ. 
280, Σ 390-40ῦ, Α δ90-89. 
Ηγπῖὴ ἴο ΑρΡὨγοαϊία 

Ἠομπηοϊάα : Β 061-600, Ξ 488 δφς 
α 299, ν ὅ99 5φῳ., Ὁ 272--270, 
032, Σ 498 8γῃ. 

Ηοποιι: β 64, (280--288, β θῦ δγ6 
186, ζ 29 8ῳ., 278--28ὅ, π᾿ 7ῦ, 
527, β 660, 180. 

ΗἩοϑβρ ταν : 2 224--231,0θ 207 δη6 
944-Ὁ47,. δ78, Φ 74, ε 447 5ηη 
ἢ 104 85., θ544, 1 271, ξ 50 δρῳ 
τ 191, ( 207, ἡ 104, 269--27 
ν 218, ξ 56 δφῳ., 288, 389, φ 2: 
Ν 623, ι.478, Δ 779, α 119--12. 
Ύ 94 8ῳ., ὃ 39-07, 889 850.» 
175 δφῳ.,ν 206, 210, 389, Π 42: 
σ 328 

Ἡδροίδοῃ, ἃ Ττοΐδη, Β0η οὗ Τωδοῖηι 
ἄοπ: Γ 147, Ψ 2538 

Ἡδρραβίά, Αρίβδοη: Ρ 348 (ϑοοῦϑ 
Λ 427, 451, 450 

ΗΙΡΡομΟΙρὶ: Ν ὃ. 
Η]ρροάδιηδβ, ἃ Ττο͵δη: Ψ 401 
Η]ρροαδιηδία, ἀδαρῃΐου οὐ ἈΠΟ Ἶ86. 

Ν 429 
Ηἱ]ρροδατηοία, βευνδηῦ οὗ ῬϑΏΘΙΟΡΕ 

σ΄182 
Η]Ἱρροάαμπηρία, νυ οὗ Ῥευ ποῦ : 

742 ἱ 
Η]ρροάδπ8, ἃ Ττο͵δη: Δ 390 
Ηἱρροίμουβ, βοὴ οὗ 1μοἴμυ5, 686! 

οὗ η6 Ῥεϊαβρίδηβ: Β 840, 842, 
217, 288, 318, 818 

Η]ρροίμουβ, βοὴ οἵ Ῥυίδιῃ: ὥ 29] 
Ηἱρροοοοη, {π6 τοϊαύϊγο οὗ ἈΠ ΘΒ: 

Κ 518 
Η]ΡΡοϊοομιιβ, βοὴ. οὗ ΔπΟηΔΟΠα: 

Λ 129, 145 
ΗἸἹρΡΡοΪοο 8, 801: οὗ ΒΕΙ]ΘΓΌΡΠΟΥ 

2 119, 197, 206, Μ 809, 387, 
1600 

ΗἹΡΡροιηδοῆιιβ, ϑοη. οὗ Απίηδοπα: 
Μ΄Ί188 ᾿ 



ΙΝΌΕΧ. 

ΠΙρροποιιβ, ἃ ασθοῖ ; Δ 303 
ἩΠρρούδοϊοβ, 2.018: κ 2, 86 
Ἡ!ρρούϊοιι, Ττοΐαῃ : Ν 792, Κὶ 814 
Ηΐνα, οἷὐγ οὗ Αρδιηθιηποη: 1 150, 
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ΠοΥα]α8: Β 50, 90 δφῳ.,1 10, Σ 503,- 

Ψ οῦϑ,}0, 280,08, 517,1: 497, 
Ψ 507, β 87,8 372--410, 89, κ 
102, Η 274, Β 437--443, Γ' 116, 
245, 208, Τ' 1960, 2506, υ 270, Α 
94, Η 274, 89, Α 320, Γ 116, 
Ἅ 102, Μ' 842, Σ 588, Ω 149, 
289, 824, α 109--112, 143, 140, 
153, γ 338, δ 301, η 179, 183, θ 
02,100 δφῳ., 256 δφῳ., 418, 477, ν 
49 ϑηῳ., θ4, ρ 3306 ὁφᾳ. γι ἰο 
ἈΑΡὨγοαϊία 

ΠΟΒΟΔΠα, ΡΟΥΤΟΓ ΟΥ̓ΟΥ να : ψ 361-- 
905 

Πγ 668, οοπϑβίθ]]δίϊοη ; Σ 486 
Π ΔΙῚ Ρ0} 15, οἰΐγ οἵ Ῥῃοοΐβ: Β 52] 
Πγας, ἀδτηα οὗ, ἱπ ᾿υγαϊα: Ψ 385 
Πγ]δοὶ, Οαβίου : ἃ 204 
Π]6, οἰΐγ οὗ Βαοίϊα : Β 800, Ε 708, 
Η 221] 

ΠΥ }]118, ἃ Τἶνοὺ οὗ Τοηΐα: Ψ 392 
ΠΥ ΡΘΥΟΟ 465: Δ 672 
ΠΥ ΘΙ ΓΟΟ 5, ἃ Ττοΐδη: Εὶ 114 
ΠΥ ΡΟ, ΒΡ ΥΪηρ; ἴῃ ῬοΙαβρίαπ ΑΥρΟΒ: 
Β 734, 2 457 

Πυροτοία, μ6 ἢγϑύ βϑι]ηρ- Ρ]δοα οὗ 
6 Ῥῃςφδοίδηβ, ποὺ ἴὰΥ {τῸμὰ {Π6 
Ογοῖϊορβ: ζ4 

ΤΥ ΡΟΥΘ ΠΟΥ, Ττοΐδη ; Βὶ 510, Ρ 24 
Ἵν ρθυοβῖ6, οἷὐυ οὗ Αομιαΐα: ο 254,8Β 
972 

Ἰνρθυίοη, ὅΠ6 ὅιιη: Θ᾽. 480, Τ 398, 
α'8, 24, μ 183, 208, 340, 374 

Ἰγροίμοθς, οἱὐν οἵ Βαοίϊα ; Β 508 
Ἱνρορ!δοῖδη, Τποθὸ: 496 
Τγγιηΐη6, οἰζγ οὗ ΕἸ18: Β 616 
Τυγίδοϊα, Αβὶυβ: Β 837, Μ 00,110 
108 

Τγυύδοιιϑ, ἔα μον οὗ Αβὶυβ.: Ν 759 
Ἰγγίϊαβ, βοὴ οὐ αντγίϊιβ, Ἰδοὺ οἵ 
ἀπ Μυβίδηβ: Ξὶ 511] 

Τγρβθιοῦ, 80} οἵ Ἰ)οϊορίοη : Ε 76 
Τγρβϑθπου, βοὴ οἵ ΗΠ ρρᾶβιιβ : Ν 41] 
Ἰγρβίρυ]ο, νυνὶ οἵ Φάβου ; Η 409 
Ἰουϊβ: Ε 749, Θ 393, 433, Φ 450 
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4: 

Ιξπὰ, Νοιοϊά ; Β 42 
[Δ] 6118, Β0η οὗ Μαῖβ: Β.512,1 82 
ΙΔυηθηι8, ΤΥο͵δη; Μ 139, 193 
Ιαηδ888, Νογοϊα : Σ 47 
Ιδποῖνὰ, Νούθϊα ἢ Σ 47 
Ιαρϑίαβ: Θ 479 
Ἰανιἀδηιβ: γ 292,Η8 137 
[αϑἱα, ΑἸπρῃΐοι : ἃ 288, (Πιημϑίδι) ρ 

443 
Τάραθ: Ο392. 9597 
Ιο]θοβ: Β 712, α 250. 
ΜείουΥ 

Ιάφυβ: Ε 11, 20, Γ 248, Η 276, 
382, 408, 413, 610, Ω 328, 470, 
ΠΟΘθῦ, Ω 291, Θ΄170, 410,Δ 190, 
Μ'19, 258, Ὁ .79,.169, 237, τί 
077 

Ιἀὰ: Β 821, ΔΛ 10, Φ 449, ὅ59, Ψ 
117, Φ 449, Χ 171, Θ 47, Ξ 157 

1468, ΓΑ Π ΘΓ οὗ ΟἸδοραίτα: «558 
ΙἀοΙηθπδι8: Α 145, Β θ48, γΎ 191 
[ΑἸγβιιβ: Β 650 
ἸΆΒΟΠ, ΟΥ̓́ΨΔ80η: Η 409, Φ 41,μ 72 
ΠΕ ΙΉΘη685: Π΄δ86 
1[{η8οὰ, Β 6032, α 18, ἀπὰ »αϑβϑίηι 
ΠΠοπιο: Β 729 
Ιοατῖυβ: α 829, ρ ὅ8, 138, δ 797, 

840, λ 440, π 43ὅ, σ 188, 245, 
280, τ 370, ὅ46, φ 2, 321, ΒἘ 145 

Το] 15: τ 57 
ΠΙΟΗΘιι5: ξ 489, 492, 50] 
ΠὰΒ: Α 71, β 18, τ 200, 597 
Πα: Υ 232,280, κ 415, Δ 160, 372, 

Ω 509, α 259 
ΤῊ Υ5: Ν 171, 197, Φ 43 
[πιῦγι8: Ν 38, Ξ 281, Ω 78, 7583 
πο, ᾿μϑσοίῃθᾶ : ε 332, 461] 
[τἴ8, ΠΙΘΘΒΘΏΡῸΙ οὗἉἨ {Π6 σοᾶβ: Ο 144, 

Β 780, Γ 121, Ε 3583, 865, .398, 
409-426, ΔΛ 186, Ο 55, 157, Ἐ 
100, Ω 77--143 

ἴτ8, ΑΥΠδοι18, ἃ θορραγ: σ ῦ, 26 
βᾶπάθυ; Ζ 197, 208 
᾿ΒΙΏΔΓΙΒ, οἷὐγ οὗ {π6 Οἰοοηίδηβ: ὦ 

40, 198 
ἴϑι5: ΔΊΟΙ 
Τὐν]ὰ5: Τ' ὅ22 
ΤὐνποπθαβΒ: Δ θ72 
Ιοη : Β 6090 

Ἡνιηη ἴο 
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Τρμουβ: Π 417 
Τριμπίμηο: δ 797 
ΤΡ᾿ἰαπαββὰ : 1.145, 287 
Τρμϊαδυμὰβ: ΛΔ 22] 
ΤρΡμίοϊαβ: Β 705, Ν᾿ 098 
Τρμϊμοιϑ: Η 14 
Γρμτΐα5: φ.14, 22, 57, Β 518, Ρ 8060 

ἥ. 

ΤΑΒΟΝ: Η 4069, Φ 41, μ 72 
Τυβίϊοο: Δ 672, γ 72 84.ν « 40, λ 

4Ὁ2,. 280, 202." ᾿ Πγη ΤΌ 

ἌΡοΙο 

“3 

ΟΚινΝα5: Α 279,8Β 197, 205,1 88: 

98,4 337, Β 178, Δ 858, 489, β 

55.) Δ 170, 8. 98,190. ἼΔ 5. ἢ 

10, Β105, α 3806, 400, Α 258,8 

58-86,Κ 195, Π5842, ζδὅ,λ 180, 

ΠΟ Π 0 σε ΤΌ» υὕ- 

15, τ 197, α 386-402, β 14,9θ 

᾿ 300,1. 268, Β 286, 839, Δ 2θθ, 

Ζ.193,1 155, 578, Μ 310, ( 293, 

ΠΛ 15 ΡΎΖΟθ, Ὲ Ὁ Ὁ. ἼΙ- 

Ηνπιη ἴο ΑΡΟΙ]]Ὸ 

Ι, 

ΙΔαν: Β 588 

1ιΔοῖοοβ: Π΄197, Ρ 407, γὙ 420 

1,δοτίθβ: π 118, α 189 

1ιΔοτιϊαα, Ὁ]γ5868: Β 179,19, δηᾶ 

»αϑϑῖηι 

Τιοϑιγυσοπίδη ΔὨΕΡΠα]68, κ 1060 

119, 199 
Τιδλοράφιμοη: Β ὅ81], Γ' 239, 244, 

387, 443, γγ 35206,δ1, ε 20, ν 414, 

440,0 1,ρ.121,φ 18 
Τιαπλὰβ: ἃ 81 

Τιατηροιϊᾷ, ΠοΪορ5: Ο ὅ20 
Τιαπιροίγτα: μι. 152, 570 

Τιδιηρυβ: Γ 147, Ο 20, 28, Ψ 

240, Θ 185 

Τιδοροπαβ: Ὑ 400, Π 04 

1ιδοάδηᾶβ: ἡ 170,0θ.117, 119, 180, 

132, 207-270, Ο 510 

Τιδοδαιιοία; 2 197 
Τιδοάϊοο: 1 145, 287, Γ΄ 124, 2 202 

᾿, 

ΙΝΏΕΧ. 

Τιλοάϊοιιβ: Δ 87, Ρ 6099 
Ι,δοιιοᾶοπ: Ὁ δ27,1Τ' 200) ὙΠΟ 

237, 2 25, Ὲ 209, 040, Η 458, Φ 
448, Ψ 548 

Τιαριμῶ: Μ΄128,181, φ.297 
Τιατῖββα: Β 841,Ρ801 ἡ 
Τ,οἰοογίαβ: Ρ 344, β 242, χ 294 
Ἰιοῖοάθβ: φ]Ι44, χ 810 
Ιδοΐοη : Βὶ 284 
Πμ6]ερθβ: Καὶ 429, ᾧ 86 
Τιδοπίοαβ: Β 745, Μ 190, 188, Ὁ 

897 
Το ϑ δ ΟΠΊΘη; 1.129, 27] 
1,650 08, ἰδαπᾶ : 1129, 271, 6064, Ω 

544, γ 109, ὃ 3842, ρ 138. Ηγτηιῖ 
ἴο ΑΡὨγοαΙϊΐα 

ΤΠιοιιοδάίαη το οΚ: ὦ 11 
Τιδαοοίμοα, Τηο0, ἀαιρ ον οἵ Οδᾶ. 

Π108: ε 92, 461 
ΠΘασυβ: Δ 49] 
1,64: λ 298 
ΤΠοἴμυ5: Β 843, Ρ 288 
Τ1ιοἴνυβ: Β 2194, 2 85. Ν  ΒΟυ 

ϑη. 
Τιϑηληα8: Α 593, Β 722, Η 4θ7, Ε 

230, Ξ 230, 281, Φ 40, 40, ὅ8 

79, Ω 7588, θ. 288, 294, 901 

Τιαἰοῦ, οὐ Τιαΐοπᾶ: ΒΞ 327, λ 580, ( 

608, Α 9, 30, Π 849, 1 419, 

318, (100. Ηγπιῃ ἴο ΑΡΟΙ]Ὸ 
Τάργα: ὃ 80, ζ 29ὅ 
Τλουπληΐαβ: Β 6068 
111. ὰ: Β 520 
Τἰτηηοτρᾶ, Νοτοϊά ἢ Σ 41 

Τπᾶπ8: Β 6050 
Τιοοτῖβ: Β ὅ27, Ν 680, 712 
Τιγαοαϑίιϑ: Β 047 
Πγοδοη: Β 8260, Δ 89, Ε οὔ, 109 

197, 929, Τ' 882, Φ΄ ὁῦ, 1277, 

40 
Τυγοῖα: Β 877, ἀπὰ μαϑδῖηε 

Τιγοΐδηβ: Β 876, ἀπᾶ μαϑδῖηι 

Πγοοπιθάθ8: 1 84, Μ ὅθύ, Ρ 84: 

τ 240 
Πσουσραβ: Η 142, 2 130 520. 

ΤγοορμοηΐίοΒ: Θ 270 
ΠυοοΡἤτου : Ο 490 
[γγοία5: Β 647, Ἐ 611 
Τσοοη : Π 80 
Πγυπθϑβαβ: Β 690, Τ' 00. Ἡντη 

ἴο ΑΡΟΙΪο 



Ξ ΙΝΌΕΧ. 

- 

ΠΥβϑαπογ: Δ 491 
Γοίορμαρὶ: «84 δ. Ψ511 

Μ. 

ΜΑΟΝΈΤΙΑΝΒ, ἴῃ ΤΊ ΘΒΒΑΙΥ : Β 750. 
Με δηᾶοΥ; Β 809 
Μα α, Νογοϊά : Σ 48, λ 920 

Μφοη: Δ 9394 
Μαϊοα: «80, τ 187, γ 287, ὃ 514 

Μαμηίποα;: Β 007 
Μδηΐίιβ: ὁ 242, 249 
Μαγαίμομ ; ἡ 80 
Ματιβ: Π.319, 328 
Μανρεββδὰ : 1 57 
Μδῖοη: ι 197 
Μᾶβ68: Β 502 
Μαβίον ἃ, Ηλι} 6565: β 18, ὦ 

45] 
Μαβίοτγϊ ἃ, Πυοορῆτοι : Ο 480, 458 

Μαβίου : Ο 430 
Μδομδοη: Β 732, Δ 1993, Δ δ00, 

651, 888, Κὶ ὃ 
Μερδά, Ῥογπηὰϑ: Π 9 
Μοραρθηίμοβ: δ 11, ὁ 100 10ῦ, 

122 
Μδράᾶγα, ἃ 209 
Μεροβ: Β 6027, Ε 09, Κα 175, Ν 092, 

6902, 520, Τ' 239 
Μαάοροιῃ: Β 0] 
Μεοάομῃ: Β 727, Ν 09ῦ, Ο 5392, ὃ 

077, π 252, 412,ρ 172, χ 357, 
861, ὦ 439, 442, 216 

Μεοϊδιηρα: ὁ 220 ϑῳῇ. 
ΜοΙαπθαβ: ὦ 108 
Μοϊαμίποαβ: ρ 212, υ 2500, φΊΤ70, 

χ 152, 109,υ 178, φ17ῦ, χ 88, 
474 

ΜοΙαπυ μὰ: 2 90 
ΜοΙαίμο: σ 321, τ θῦ 

Μεϊαπίρρυβ: Τὶ 240, Ο 547 844.» 
δ70, Θ 276, Π θ9ὅ 

Μοῖαβ: Ξ 117 
Μεϊραροῦ: Β 042, ι 548 
Μορθωα: Β 717 
Μοϊϊία: Σ 42 
Μεοιθομ: ἃ ὅ22, δ 188 
Μομποῖδιβ: Α 159, Β 80, α 280, ὃ 

2 8ηῳ. 
Μοπρϑϑίποιβ: Β δῦ2, Δ5327, Μ91, 

8373, Ν 195, 090, Ο΄331] 

Μοηρϑίμοβ: Εὶ 009 
Μοποβίμίαβ: Η 9, Π179 

Μομποῖ5: Α 307, ὦ 77, Α 7605- 

71, 780, Π14, Σ 326, ε 202 

Μοηΐοβ : Ρ 73, 108, 180 

Μοηίοῦ : Ν 171, β 225, 208 547.» 

δ 054,ρ 08, χ 206, ὠ 440, 450, 

509, 548 
Μομοη: Μ΄1995 
Μοιηοτιβ: Ξὶ 019 
Μοῖορβ: Β 8931, Δ 929 

Μοβααθαβ: ξ 449 
Μεβίμ]65: Β 864, 210 
Μεββ6: Β 882 
Μεββομα: φ 1 
Μαοββεηδιβ: φ.18 
Μείφοϊ : 1 048 
Μααοβιοαβίθ : Ν 179 
Μεοίμοπμθ: Β.716 
Μεοοϊβίοαβ: Θ 332, Ν 422,0 599, 

Β 66, Ψ 6078 
Μαεοηΐα, ᾿υγᾶϊα: Γ' 401, Σ 201, Δ 

142 
Μοιΐοποα: Β 65), Ν 249 

Μεβῖου : ὦ 2307 
Μιάφα: Β 807 
Μ|ΙΙοΐαβΒ: Β 647, 808 
Μίμιδβ: γ 172 
ΜιΙπγοίυβ, γίνου : Δ 722 
Μίμοβ: Ν 450, Ξ 322, 322͵ 568, 

ρ 23, τ 178, ἀπ 566 ΔΡΡοπάϊχ 

ἴο Οανϑββον, Ραγὺ 11. 
Μμδβαβ: Φ.210 
Μοϊίοι: Δ 322 
ΜοῖΙὰβ: Καὶ 209, Ν 249 
Μοῖγνβ: Ν 792: ΚΞ 514 
Μυΐυβ: Δ 739, σ 424, Π ΟθΟ, 06 

472 
Μυβῶ: α1,θ 63, 73, 481, 488, ὦ 

θ2, Α 604, Β 484, δ94, Δ 218, 

Ξ ὕ08, ΠΊ112, Β 491, 598, ὦ 00 

Μυράοι : Γὶ 180 
Μνάοι: Ε 580, Φ 209 
Μίγοαϊο : Β 809. Ἡγιηη «(ἴο Μοῖ- 

Οαγν 
Μνολίοβιιβ: Β 498. Πνπηη5, μαςδίηε 

Μνοθης : Β ὅ09, Δ ὅ2, 370,82 180, 

144, Δ 40, γ 305, φ108, Ο 098, 

042 
Μνοθμᾶ, ἃ νοιηδη: βὶ 120 
Μγμθ5: Β 092, Τ 290 
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Μυγυϊάοηβ, ΑΟἸ]168᾽ ἐγοορ8: Α 
180, Β 084, γ188 

Μνγυβίπαβ: Β 610 
Μυβίδηβ: Β 808, Καὶ 4380, Ν ὅ, 

512; Ὡ 278 

Ν, 

ΝΑΒΤΕΒ: Β 867 
ΝΑᾺθΟ]α, ΓΡΒΠ]υ5: Β 518, (ΡΠ χ) 

θ110 

Νδιβιύπουβ: ς 7, ἡ ὅ06, θ 560 
Ναυβίοδα: ζ 17, ἡ 12, θ 457 8. 

δΔηα ραϑϑῖηι ἴῃ Οὐ 556 Υ 
Νδαΐοδιιβ: 0112 
Νεοφῖδ: μ 188 
Ναεορίοϊβιηι: Τ' 327, α 506 δφψ. 
Ναβίοσ ἃ, ΑἩΠΠ]ΟΟ 5: 2 33, Ο 589, 

1217, 1.81. γ͵,30;89. 483. δὲ 11; 
1558, ο 6, 44, 166, 195, 202 

Νεβίου: Α 247, Β 01, Δ 692, »α8- 
δίηυι ἴῃ ΠΙΔ΄, ἃ α 284, γ 17 
ϑηῳ., α 281-286 

Νοίτοιη : α 186 
Νεῖθαβ: α 295-257, 286 δφῳ., Δ 

692, γὙ 4, 409, λα 257, 285, ο 
229 

ΝΕΙεϊα, ΝΝεβίου : Θ 100, Καὶ 87, δ55, 
Δ6Η͂]11, 618,35 42, Ο 378, Ψ 308, 
Ὑ 79, 202, 247, Β 20, Καὶ 18, ὃ 
029 

ΝΕΥοΙά5 : Σ 48--50 
“Νουϊοαπι: ὦ 377 
Νογΐα5: Β 632, 22, ν 351, ρ 207 
ΝΙίορα: Ὡ 612--017 
ΝΙγθαΒ: Β 471 
Νιβα: Β 508 

Νίβυβ: π 95, α 127, 41 
ΝΊβυτβ: Β 676 
Ναμῖοῃ:; Β 380, δ 6030, 648, Ε 678, 

Β 871 
Νοῦύιι5, {π6 βου νυὶπμα : Β 145, 395, 

γ 298, 381 
ΝΡΟΙΔ]8.: ΣΣ 491 δ. 
ΝγΩρΒ: Ξὶ 444, ν 104, 348, 356, 

2 420, (105, 123, 124 
Νιρῃῦ: Ἐ 259. Ηγιηπ: (ο. ἀρῆτο- 

αἰΐθ 
ΝΥΒΘΙΟΗ: Ζ.139. 

ΙΝΌΕΧ, 

Ο. 

ΟΑΤΗ: τ 39ῦ, α 879, β 66. Ηγπιι 
0 Μοιοιτν 

Οποβοβίιϑ: Β ὅ00. νην ἰο Μοι' 
ΟἸΠῪ 

Οαϊυ8: 1170, 8Β 880,Ε.39 . 
Οὐ γγοπθιβ: Ν 302, 374, 772 
(Εαϊροάδ5: Ψ 679, Χ 271 
(Βο1685: ὁ 248 
ΟἸΙουΒ: Β 527, 727, Ν θ6, 694, 

097, 701, Ξ 442, 520. Α 5 Ὁ 
440, Μ 80ῦ, Ν 203, 712, π 330 

(ἔμποιβ: Β 641,2 210, 219,1 5835 
(Ππομηδιβ: Εὶ 700, Μ 140, Ν δ06 
(Εὐγ]ὰ8 : Β ὅ8ῦ 
(4118: Β ὅ96, 730 
ΟἸγΖου : Β 717 
ΟἸνρΡιΒ: Α 18, γ 377, Β 491, λ 

818,.315, Α .499, Ἐ 7584, Ὁ ἢ, ἃ 
102, Θ 28, Ξ 1506, 328; Ψ ΤΙΝΑ. ἢ 
77, Ἑ 800, 3867, Θ 456, ς 42--40. 
Ἡγπη (0 ΑΡὨτοα 6 

Οπροίγαβ, (Π6 ΤΠ γθδι- αοα : Β 0 ϑῳῷ. 
Οπείοῦ : ΠΌῸΘθ4 
Ορϊία5: Δ 801 
ΟΥ̓ΔΟΙ68: π᾿ 402 5γῳ., Π 290, α 327, 

τ 290,ϑ. 1 404, θ79-82. ἩγΙηη 
ἴο ΑΡΟ]]ὸ 

ΟΥοβθῖαβ: Εὶ 707 
Οτγαβίοβ 1142, 284, α 30, 40, 298, 

γ 300, δ 540, λα 461,Ε 708, Μ 
139, 193 

ΟΥμα: Β 739, Ν 791] 
Οὐμθηϊα, ΑἸηγηΐοῦ : 1 448, Καὶ 206, 

(Οἰ65185) ο 414 
Οὐμηθηΐαπη: Β 734 
ΟΥμηθηὰ8: Θ 274, Μ 187 
ΟΥμθᾶ: Β 571 
ΟΥ̓ΒΙΟΟΠ8: Ε 840, γ 489, ο 187, 

φΦΊ10Θ, Ε 541--599, ν 200, Θ 274 
Οτίγρία, Θυ811} ᾿β]δηᾶ -Ξ- 1)6105: ε 

128, ο 404. Ἡγίηη ἴο Αρο]]ο 
ΟΥἸΟΠΟΙΏΊΘη.5, ἴῃ Ατοδάϊα: Β θ05, 

((αὰ Βαοίϊα) Β 511,1 381, λ 284, 
459 

Ο88ὰ: λα 318 
Οἰχουβ: Τ' 186 
Οὐγγπίοαβ: Ὑ 384, 389 
ΟΡ δι ββίββ : ᾧ 210, Θ 274 
Ορμοιίυβ: Δ.502, 2 20: 



ΙΝΌΕΧ. 

ΟΠ Θβἰι85; Εὶ 843 
αυρία: α 50, 85, ( 172, η 244, μ 
448, ψ 338 

0168: Β 50] 
ΠΤ, ΕΛ, ε278ὅ, Η 422, τ 
484. Σ 899, υ 65, κ 511, Φ 196, 
197, Ξ 201, 206, 302, 805, ΓῚ, 
χΊθή, ψ 224, 847, Η 421] 8.» ε 
275, μ]1--4, κ 08 5ηῳ.. α 1Ὁ 

ογαϊα5: 0117] 
Ἰϑηΐδη τοῦ ; Β 617, Δ 757 
Ἰοπὰβ; Β 029 
το ; ἃ 310, ε 121-124, Χ 572-- 
δ75, Σ 480, 488, ε 274, χ 29 
Τ5: Δ 303 
ἔυ8: Ε 385, Χ 308 “φῳ., Ο 518 
Ρ8: α 429, β ϑ47,υ 148 

τ 

ΦΟΝΙΑΝΒ: Β 848, Καὶ 428, Π 287, 
Ψ 155; 2905;᾽.211 

οοπΐα; Φ 54, Ρ 8500 
658: Εὶ Ὁ12 
4115, Αἴθθπο : Α 200, α 125, δῃά 
»αϑϑβῖηι 
ΔΙηγ8: Ν 702 
ΔΙΉΙΏΟΙ : ὦ 2500 
ΔΏΔΟΠ Δη5: Β 404, Η 78, 159, 
5.7, 38ῦ, Ἐ' 1; Τὶ 198, α 289, αὶ 
309, ὦ 32 

Δηάαγθιβ: τ 18, ν 00 
ΔηθαταΒ: Β 827, Δ 88, Ε 90, 108 

ϑηῳ., 790 
δηαϊοη: Μ΄.372 
ἃηάδοιβ: Δ 490 
ΔΗ ΘΙΙΘμ65: Β δὃ30 
δηΐμοὶά, ΕῸΡΠοΥθαΒ: Π 808, Ρ 
70, 81, (Ροϊνάδια8) Ν 750, 5 
450, 454, Ο 440, Π 580, Σ 250 

ἀπίμπουβ: Ο 522, Ρ9, 28, 40, 59 
ἌΠΟΡΘΙΒ: Ψ θθδ, Β ὅ20, Ρ 807, λ 
581] 

ὍΠΟΡΘ : Σ 45 
Υἶ8, οὐ μου νυ ῖβα οα]]οα ΑἸοχδπᾶθυ : 
Γ 320, 329, ἀπὰ μαδϑίηι 

ἌΓΠΆΒ5185: τ 394, 432, 400, φ 220, 
ω 392 

Δυγμαβία: Β 008 
δα γοοϊιβ: Α 337,1 202, γ 110, 
διὰ μαϑδῖηι ; 

238 

ῬΑρΡΒΙαροηΐδη8: Β 851, Ε ὅ77, Ν 
0560 

Ῥδρμαβ: θ 303. 
αἰ 

Ῥοίγθαβ;: Υ 484 
Ῥοιγ Ποῦ: Α 203, Β 741, Μ 1209, 

182, Ξὶ 317, Χ 651, φ 290, 298 
Ῥοίγουβ: Β 844, Δ520 
Ῥοϊβαηᾶου : Δ 122, 143, Π 198, σ 

299, χ 243, 268, Ν 601] 
Ῥρίβεποῦ: βὶ 38, Ο 440 
Ῥαἰβιβίγαίαβ: γ 30, 400, 415, 404, 

482, ὃ 158, ο 4, 46 
Ῥεϊαροῃ : Εὶ θ9ῦ, Δ 29ὅ 
Ῥεϊαβρίδη: Β 840, 849, Καὶ 429, τ 

177. Ἐσὲ 
Ῥρ]ϊα8: Β 715, λ 254-257 
Ῥ6Ί]6π6: Β ὅ74 
ῬοΙορβ.: Β 104 
ΡῬογῦ: Β 749 
Ῥαγρδιηι8, {Π6 οἰΐα 46 1] οἵ Ττον : Δ 

508, Ε 440, 400, Ζ 512, Η 21,2 

700 
ΡῬουθθα: Φ 102, ἡ 57 
ῬοΙΘΓΘ5: Π177 
Ῥρουϊτηθάθβ: ἃ 25, μ 19ὅ, Ο δ1ὃ 

ῬοΙρΡΏδ5 : Ρ 328, Ε 842, 847 
Ῥογρῃδίαβ: Ο 6098, Ξὶ 818 
ῬοιζυσΥ: Τ᾽ 229. Ἡγπιη ἰο Μοῖ- 

ΟΌΥΥ 
Ῥογοοίίδη, Μογορβ: Β 892, Λ 329, 

Β 8895, Ο 548 

Ῥρύβαιιβ: 5 320, γ 414, 444 ς 
Ρχοβϑυρίπα: ἃ 217, 220, 380,1 

457, 869, κ 491], 809, ἃ 47 
Ῥεῖβα: κ 159 
ΡΘΟΡΙΘ, σοπηπηοη: Β 20, 02,1 97 

ϑηῳ.. Καὶ 170, Δ 1530, 284, δ΄ 170, 

τ }4, χ 54, Π δῦ0, ει 208 
ΡῬροίθοῃ : Β 800 
Ρεΐθιυϑ: Β 52, Δ 327, Μ 391, 359, 

Ν 6090 
Ρράξδιυμῃ: Ν 172 
Ρράδϑβυβ: 221, Π1δ2, 467,1 152, 

294, ᾧΦ 87, Ζ 38 
Ῥρϊαροη: φ 140, 152 
Ῥοὶεϊα : Α 140, ἃπὰ ρμαϑβεΐηι 
Ῥρίθυβ: ᾧΦ 189, Σ 88, Η 1258, 

494 

Ῥοϊίοη : Β 744, 757, Π 144, Τ 39], 
λ810 

Ηνηη ἴο Αρῆτο- 



294 

Ῥρηθριβ: Β 752, 757 
Ῥομποῖοθιβ: Β 494, Ν 92, Ξ 487, Π 

335, Ρ 597 
ῬϑηΘΙορΡα: α 223, 529, δῃὰ μαδϑῖηι 

ἴῃ 16 Οαγββου 
ΡΙιάνίαβ: Ζ2 80 
ΡΙοτία: Ξὶ 2206, ε ὅ0 
ΡΙοῖν : Δ 477, Ρ 802, β 180, ε894, 

Ο 204,β 135, λ 280 

Ῥιίμουβ: Γ 144 
ΡΙδουβ: Ζ2 396, 425 
Ρ]αΐίθα: Β ὅ04 
ΡῬΙδυτοη: Β 639, Ν 217, Ξ 1160, Ψ 
08 

Ρ]οἰδάβ: 5 486, ε 272 
Ῥοαα]οίσαβ: Β 792, Δ 838 
Ροάαῦρα: Π΄1Ιῦ0, Τ 400 
Ῥοάαγραβ: Θ 185, Ψ 298 

᾿ῬοάδΔΥοΘΒ5: Β 704, Ν 098 
Ῥοάδβ: Ρ 570, 590 
Ῥιπιϑῃτηθηίβ: 0 332, σ 80, χ 170, 

τ 9 
Ῥο]ϊία5: β 791, Ν ὅ88, Ο 329, ῶ 

2580, κ 224 
ῬοΙγθα8: δὃ 126, Δ ὅ9, α 399, ο 

519, π᾿ 5945, 434, σ 349, νυ 3559, 
φ 320, χ 242, 284,90 372 

Ροϊγαδιηηᾶ: δ 228 
ῬΟΠύχ: Τ' 237, Χ 800 
Ῥοϊγάογα: Π΄170 
Ῥοϊγάοταβ: Ψ 697, Ὑ 407, 419, Χ 

40 
ῬοΙγταβ: Ε 148 
Ροϊνοδβία : γ 404 
Ῥοϊγοΐογ : ρ 207, Ω 397, σ 299, χ 

248 
ῬοΟΙνΠΊ616: ΠΊ180 
ῬΟΙγΙΊ6]ι5: Π 417 
ῬοΙγπαῖοοβ: Δ 377 
Ῥο]γηθαβ: θ114 
ῬοΙγχΧοηαβ: Β 023 
Ροϊγρωῖίθβ: Β 740: Ζ 29, Μ 129, 

182 
ῬοΙνΡὨδἰάθ5: 
ῬοΟΙΥΡΒΘΙΠη18 : 

408, 407 
ῬοΙυρμοίοβ : Ν 791 
ῬοΙνρμοπίθβ: Δ 99 
Ῥοπίθαϑ: θ.118 
Ῥοπίοποιιβ: ἡ 179, θ θὅ, ν ὅ0, δὃ 
Ῥογίμϑυβ: Κ5ὶ 11 

ο 249, 252 
Α 364; α 7; ὁ 3839, 

Ι Ῥυίοη: Μ΄187 

ΙΝΌΕΧ 

Ῥοβοϊάοῃη, Νορίμμα: Ο 187, 190,. 
Ν 354, Ψ 307, 584, 1 188, α 08. 
γθ, ΟἽἹ74, Θ 208, Ν᾿ 21, ε 581) 
γ 177, Β ὅ006, (266 

Ροϊγάδιιϑ: ΔΛ 57 
Ῥγδᾶγοῖβ: Α 351, 450, Γ΄ 318, 850, 

554, 177, Ο 8571, ΟϑΟ], δ 585) 
48, 450, Ε 115--122, Η 194 λας 
Θ 220-240, 1 499, Καὶ 278-200, 
Ο 308-270, Π 231--2ῦ2, Ρ 498, 
Ω 800-310, β 148, 147, ὃ 702-- 
707, ε 445-458, ς 324-228, Γ 
270-802, Ζ 804-311,.1 178, πὰ 
250 

Ρυγϊδπ: Α 19, γ 107, ἀπ μαϑϑῖη) 
Ργούμουβ: Β 756, 708 
Ῥγοίμοοη : Κὶ 51 
Ριοίαϑ: Δ 321 
Ῥγοιηδοῆα8: ἘΞ 4706, 482, δ03 
Ργομοῦβ: Π.399 
Ργούδθαβ: θ118 
Ργοίθβιϊδυβ; Β 698, Ν 681], Ὁ 708 

Π 286 
Ργοίθυβ: δ 8θῦ, 388 
Ρτοίο: Σ 48 
ῬίρΙθιβ: Β ὅ94, 697 
Ριο]θιηθοὰβ: Δ 228 
ῬοοΥ, [π6: ζ 207, ξ 98... 478 
Ρυρτηϊοβ: ΓΟ 
Ργίμο: 1 4θὅ, χ᾽ 581; 79, Β΄ 619. 

Ηντὴη ἰο ΑΡΟΙΪο 
Ῥυ οηθηθβ: Β 801,Ε ὅ70, Ν 048, 

608 
Ρυ]διι : 
Ῥυ]αγίοβ: Δ 491,Π6096. 
Ῥυ]δΔη8 : Α 248, δηὰ ,αϑδῖηι 
ῬΥ]Πο85: Α 252, Β591, Δ 711, α 98 

Β 842 

ῬυΥΦΟΏΙΏ685: Β 848, Π 287 
Ῥυγδβι8: ΛΔ 491, Β 09 
ῬυΥΒ: Π41]160 
ῬΗΙοροίμοη : κα 81 
Ργοάϊσυ : Β 308-929, Θ 247--251, 

Μ 200-229, β 140-107, μ 394-- 
890, ο 100-10, δ20-ὃ34, Β 
800-858, Θ 758, 138-138, Ο 377, 
Ρ ὅ98, 596, υ 103, ω 539, Δ 7ὅ, 
Ρ 547, Μ 253, ΔΛ ὅ8, Π' 459, ρ 
541, Ηγιμη ἴο Αρθτοαϊίο 



- ΙΝΌΕΧ. 

᾿, 

ἸΗΠΑΘΑΜΑΝΤΗῦΒ: ΚΕ 922, ἡ 329, ὃ 
δ04 

ἐπ6ὰ ; Ο 187 
ἴποηθ: Β.728 
ἐποχθποῦ: ἡ θῶ, 140 
ἐῃοβιβ;: Καὶ 435, 474, Μ 20 
ἐπϊρτηι8; Ὑ 480 
ἐπρο: Β 0060 
ἐποα αη8: Β 04 
ἐποαϊι8: Μ 20 
ἐποῦ 65: Β 054 
ἐπγμμ: Β 048 

5 

 ΑΟΒΙΕΙΟΕΒ: Α 459-402, Β 403 
8ηη.,. ΓΤ 103 95ᾳ., Ζ 98 8ηη., Καὶ 
202-204, Δ 727-129, Τ' 197, Ὑ 
278, ἡ 187,  28--26, ὃ 4758, 
001, ἀπᾷ μαδϑῖηι. Πγτηη ἴο ΜοΙ- 
ΟΕΥν 

δα ραγιι5: Γ΄ 187, Π719 
δ ΔΙ] ΔΤΩΪ8: Β 507, Η 199 
ΔἸ ΠΠΟΠΘΙ5.: ἃ 290 
δδῖηθ: α 240, ει 24, ο 807, π 128, 

249, τ 131, υ 288, Β 684, δ 67], 
845, ο 29,Ν 12 

δ γΡΘάοη : Β 870, 2 1990 
ΔΙ ΓΘη5: μ. 39, ψ 320 
6 }}1:;: π᾿ 234 
δῖρη8. 866 Ῥγοάίρίοβ 
6 ΊῺ6]6 ; Κ5ὶ 323, 32 
δοδίθϑ: Β 8230 
ΝΠ ΘΗ ΘΙΔ 5; ΠῸᾧῦ80 
Δ ΠΘΠΘΙὰ5: Β 04, Δ 367, Ε 108, 
ΙΧ 1.48, Ὁ 118 

δΙΘΟΙ Δ: Ψ 748, 2 201, ὃ 84, 
118, 425 

Δ]ανΟ8: Α 300, Β 220, Ζ 454,1 
860, Ω 732, α 430, ὁ 483 

δΊΤ1168 : μαδϑϑῖηι, Θχοθρί ἃ 
δἰοδηΐα : ὦ 307 
ΘΙ ΟΙ Δη : ὠ 211, 860, 389, νυν 383 
ΊΟΥΟΙ : Β ὅ72, Ψ 299 
ΝΙτηοἶΒ: Δ 475,Ε 774, 777, 2 4, Μ 

22, ᾧΦ 307 
Ια ἰδ η 5: Α 894, θ 394 
δ ΡΎ αη : Ω 0] : 
δΙΒΥ Ρ 8; 2 108, Χ ὃ98 

2838 

δοζδη ραΐίθ: γ 149, δηὰᾶ 
»αϑ8ῖγι ἴῃ [δὰ 

ΘΟΔΙΏΔΠΟΘΥ: Β 407, Ζ 402, Ε 49, 
Ὑ 74, Μ 21, ΒΕ 86, 77, Ἠ 529, Δ 
499, Φ 124, 80δ, 6008 

δοδπάφα: Καὶ 208 
ϑΟΔΓΡΠΗΘ: Β 32 
ΝΟΥ]α: με 88-100, 108-125, 225, 

231, Ψ 328 
ΘΟΥΤΊΙΒ: 1 068, Τ' 326 δφῳ. 
ΒΟΟΪαΒ: Β 497 
ΘΙ ΙΎΠ6ι18, {Π16 οἵ ΑΡΟΙ]Ϊο : Α 39 
ΟΙΎΙΏΪ : ε 283, Ζ 184 
ΘΌΠΙΆΙΩ : γ 278 
δρατίᾶ: Β ὅ82, Δ 582, α 98, δῃηὰ 

»αϑβϑῖηι 
ΦΡΘΟΙΌΒΘΙΟΒ: Π,.174, ΨΊῚ42 
δίδηζου : Εὶ 780 
ΘΌΙΘΠΙαΒ: Ο 329 
ύνΡ 8118: Β 008 
δίγυχ : Θ 3069, κ 514, ε 185 
ὄντα: ὁ 408 
ΒΟΠΘά 5: Β 517, Ρ 300, Ο 51 
ΒΟΒοΙἃ: ε 80, {8, η 79, ν 1600 

145, 

Τι 

ΤΑΙΤΗΥΒΙῦΒ: 4920, 118, Δ.192, 
Η 270,7 196 

Ταρίαδ]τβ : ἃ 882 
Ταυνίασιιβ : Θ 18, Τ 48]. 

Μογοῦῦν 
ΤΑΡὨΪΔη8.: α 10ῦ, 181, 419, ἕ 451, 

ο 427, α 417 
Τοροα: Β 6017 
Τυγθϑῖδϑ.κα, 493..524. 587, 565.λ 

92-ὅ0, 89, μ 207, ψ 251] 
Τεϊδηοῃ : Ρ 284, 293, λα δ53, Ν 

ΤΥ 
Τοη6608 : Α 38, 452,γ 159 
Τοιοοῦ : Θ 283, Ν 318 
Τυίῃν5: Ξὶ 201, 302 
ΤοΟΙοΔΟ 8 : Β 200, Δ 854,α 113 
ΤΙ ΠοηὰΒ: Δ1],ε}] 
Τιΐϊδπιβ: Β 73 
Τιϊαγοϑὶιβ: Β 751 
Τιΐγυβ: ἃ 576 
ΤΊΘΡΟΙ μα: Π416 
Ττο]ὰ : Α 129, πα μαϑδῖηι 
Τνάριι: Δ 384, Ε 800, Ζ 222 
Τγτο: β 120, λ 235 

Πυπῖη ἰο 
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τ ΣΧ: ᾿ 

{ΠΥ 59Ὲ5: π118, Β 6021, ι21, ἀπ ] Χαντηῦβ: Εὶ 152, Π149, Τ' 400, 

»αδϑοῖγι 408, Β 877 

ἐῷἢ ὥ- 

ΨΑΤΙΟΙΝΑΤΙΟΝΒ:; Τ' 4θ4, 417 ΖΑουντηῦβ: Β 004, α 240,, 24, 

γεομοιῃ8: α 2061], 203 π1ὃ ἫΝ 

γϑπιβ. ὅ66 “ρλγοαῖέο ΖροΙοῖα: Β 824, Δ΄ 103, 12] 

νυϊοᾶη. ὅ66 Πορλωϑβίινϑ Ζοιβ, υρίΐοι : Ο 100, 187, Ν 304, 
ν 20,0 112, ὠ 104, δηὰ ραβϑίημ. 

Υ Ἡγηηη8 μαϑϑῖηι 
ΖΘΡμυΥ: Β 147, β 421, π 100 

Μ κιτινα, ἱπ Ηοιηθιβ {{π|6.. ὅ66 ] Ζείμυβ: ἃ 2602, τ 20 

ἈρΡρδμπαϊχ οἡ 1) 1ρδιηπιὰ 

ΤΗΝ ἘΝΏ.- 

ΨΟΗΝ ἘΡΑΒῸ ΤΑΎΤΟΒ, ΡῬΕΙΝΤΈΒ, 

ΤΙΤΤΙΙῈ ΟΥΈΕΝ ΒΊΈΒΕΒΕῚ, ΤΙΝΟΟΙΝΒ ΙΝΝ ἘΙΒΙΘΒ. 

γ 



ἀὐτολῖο 5 γχπσί πα) ἐουίο 8, 
ΡΗΠΟΑΡΌΕΈΡΗΙΑ, 1876. 

ΤῊΗῈ; ῬΡΕΙΖῈ; ΜΕΘΑΙ, 
9 αὐναγᾶἄορα ἐο πῆ Ῥ.θ]5ΠΟΥ5 οσ 

ΒΟΟΙΚΒ: ΒααϊηηθηΐαυΎ 801 ΘΗ Ό180, 

ἍΜΈΛΙΕ᾽ 8. 8ΕΉ|Ὲ8,᾿ ΕΤΌ, 

Α ΝΕ 1157 ΟΕ 

ΜΜΕΔΛΔΙΙΕΒ ΡΕΗΙΕΒ 
ΡΙΜΕΝΤΑΒῪ ΒΕΟΙΕΝΤΊΕΤΙΕ, ΕΘΠΘΟΘΑΤΙΟΝΑΙ,, 

ΑΝῸ ΑΙἸΑΘΘΙΘΑΙ, 

[ΟΝΌΟΝ, 1862. 

να ατναγἄεα ἴο ἐπ Ῥυθ] 5 ῃθγς οἵ 

ΚΜΕΛΙΕ 5. 5Ε6|Ὲ8," 

7 λέτε ῥοῤιίαν ἀγα ελεαΐ .54γ165 977) Βοοῖΐς, ποτὺ σορεῤγίςιηρ τιδαγῖν 7 ἄγος ἤρα γ αὶ 
Ζγιοΐ τυογῖς 171 αἦγηοσέ ευεην ἀεῤαγέγεεγιί 97, δοίέριοε, Α γέ, αα Εαπμεαΐτονι, αγὰ χέ- 

»γχγγι»]εα ἕο λέ γ»ιοΐϊος ο77 ἢ γερίγισονς, ἀ γελίζοείς, }διειλαίενς, γέζοανις, ανια δέπαενις 

:6γαζζν, ας τυεῖ ας ἕο ἔλοϑδε τγιϊεγεοίεαί 121. " ογ  ηρεσγις δι τόγαγιες, δ γέ 7, τόγαγιές, 

ἔ2γα 7» α»αἴ δεῖ ε 7 ἐπεέζονις, ΟοἼέσρες, δελοοῖς, δεισρηεσ ( ἦασδδς, ὥσε., 
-ϑρ“ΔΦΠΨΤἕΨἕΤΞπ κοοο ορ τΤτΤτῦροτ1κ.ΜᾺΆΎῺ1Λὦ0ὃῷὦᾷ1κἄ27αᾷῶτιιτχατὕθ'ὕὔ-----Πᾷ4.1ς1.,ρὰὠα7ἀὴτιἷρεσεοοϑ οΞξιτἰϑϑἰ,ἰἰἸἸϑὨἰἰἨοἰἰἰἰἰἰἰτἰὕΔϑ͵͵ρ͵όοιτ ἾῷτΣῈ}ὃ᾽ΔΕἰτκ͵,τττᾺᾺ0Χ5ὨἜ505ἅὃ5ἅ5νϑοὃᾳ......... 

ΛΝ) .-- 7ι ογαἰδγῖηρ γγοηε ἐλες 1 τοΐ τέ ἐς γδοογρεηιδριαἰξαῖ, ας α Ῥιφατις 97), )πεΐιία 
»Ἴγ1655 ἀγα οὖντα ἐ17ιρ᾽ 7707, ἕο φιεοΐε ἔλα γιτηεόεγς αὐῆχεα ἐο ἐλε νοϊπριες, ας τυεῖ ἂς 
» ἐϊΐ1ε5 απαὶ 2γιοός. 
ΕἾ ΤῊΘ 'ρτίσθς αποξθα τὸ ἴοσ 1Πἰπὶρ οἱοίῃ ; θὲ ἐπ νοϊαπιος τπατκοᾶ 1 ἃ ξ ΠΙΔΥ͂ 
Παᾶ ςἰγοηρὶν Ὀουπᾶ ἴπ οἹοίἢ Ὀοατγαάβ ἔοσν 64. δχέγα. 

ΕΥΡΙΜΕΝΤΑΒῪ ΒΟΙΕΝΤΙΕῚΟ ΒΕΒΙΕΝ, 

“ ἈΒΞΟΒΙΤΕΘΟΤΟΞΒΕΙ, ΒΟΌΙΓΌΙΝΟΕ, ἘΤΑ. 
ι6. “ ΚΟΙΠΖΙΕΟΤΟΔΚΕ--Ο ΚΝ Ὲ ΑΚ. 5---Τὴς Οτάεις απὰ (πεῖν ΖΕ ΞΠεξὶς 

Ῥτγίποῖρ]ος. Βν Ὗν. ΗἩ. Τερ5. 1Π]υβέγαϊθα. τς, 6ά. 

17. ΑΚΟΖΖΊΙΈΕΟΤΟΚΕ--  ΤῪΎΖ.5---Τ Ὡς Ἡϊβίοσυ ἀπά Τ)εβουρέϊοη οἵ 
{πὸ ϑέγ165 οἵ Ατομιεθοίασο οἵ ψατγίους (ουπέτγίος, ἔτοπι ἔμπα αν] θεὲ τὸ ἴδ 8 
Ῥγοβοηῖ Ῥοσίοά. Βν Τὶ ΤΑΊΒΟΥ ΒυΚΥ, ΕΝΝ.1.Β.Α., κο. ΠΙαςγαϊο, 25. 
ἘΣ ΟἈΚΡΕΚ5 ΑΝῸ ΘΤΥΓΕῈΒ ΟΕ ΑἈἘἈΟΗΙΤΕΟΤΟΒΕ, τς Ονὸ ΓΓοἷ., 35. δά.. 

18. ΑΚΟΖΙΈΘΟΤΟΚΕ-- 570 Ν--Τὴς Ῥιποῖρ]οα οἱ Τροίῃ. ἴῃ 
Ατοβιἐθοΐαγο, ἃ5 ἀθάπςο! Ὁ]6 ἔτοπι Ν᾽ αίαγο δπᾶ χορ! βοα ἴπ τὸ Δ οΥΚς οὗ τὰ 
τορος απὰ Θοιμὶς Ασομιϊοοὶς. ΒΚ Ε. 1,. ΘΠ ’ΑΆΒΕΤΊ, Ατοδίζοςξ. ΠΠΠςιταϊτοᾶ, 25. 

" 71λὲ ἑάγεε ῥγεοξαϊγιο Ἡογᾶς, ἐε Οηε λαραάΐξον»ις ἵο1., λα δομνιαἱ, φρο ἐϊοὰ 
“ΜΟΡΕΚΝ ΑΚΟΒΙΤΟτυκΕ,᾽ Ζγιίσε ὅς. 

22. 7 ΠῈ ΑΚΤ Οὗ ΒΟΣΣΔΙΝΟ, Ἐυάιϊπιεπίς οἵ. Ο΄ποῖὰὶ Ῥυεϊπείρϊος 
οἵ (οπείγιοίίοη, Μαΐξοτὶαϊς αϑοὰ ἴθ Βυϊ]άϊηρ, ϑέγου κἐἢ ἀπὰ [756 οἵ Μαϊθγία!ϑ, 
Ὑγοτκὶπρ ᾿γαννίησα, ϑρϑοϊβοαδίίους, απὰ ἘΕπξιεπιδίθα, Βν ΕΗ. ΟΒΒΟΝ, 258. 

23. ΒΚΖΟΚ ΑΝ Τ712Ε.5, Ῥλυαϊπιοηΐατν Ὑτγοδίϊβε οὐ ἴῃς Μαμπουίδο- 
ἕατο οἵ; σοπέαὶ πη. απ Οὐ] πη οὗ ἐμο Ῥτγὶπεῖρ!ος οἵ Βγὶςκπια κίπα. Βν Ερννυ. 
γε π Υκ ἀατν ἡ ὙΧ τ Α ἀαϊεῖοπ 5 Ὁν Ο. Τομτῖνβον, ΕᾺ1}.5. ΤΙ υφέταϊοᾷ, 1.5.2 

τ τἀρΠΠΠΠ...0ϑᾧϑὦὦὉὦὕ..0.΄΄΄ Ὸ Ὁ Ὁ Ὸῦ Ὁ  τΦΦΠΦΦΠ ὺὺ  ἘὌψΦῶἔἐρ͵Ηὶ  - πιὸ Ὁ 
τ 7ὰε κα τρια αΐες ἐλαΐ ἑάεσε υοὶς. τιν δε ἀαά εἰγονιγὶν δομπα αἱ δα. ακένα. 

ΟΞ Υ ΤΟΟΚΚΧΟΟ ΑΝῸ ζΟ., 7», ΒΤΑΤΙΟΝΕΚΒ᾽ ΗΛΙ, ΓΟΥΆΈΤΊ, ΕΟ. 
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Ασομιϊθοίασγθ, Βυϊαᾶϊηρ, οδἴο,, σογιξίγιη δα, 

25. ΜΑΒΟΝΔΑΥ͂ ΑΝῈ ΘΤΟΝΕΟΌΤΖΙΝΟ, Ῥυάδϊτηθηΐαυυ Τυθαδί δ 
οἡ : ἰπ Ψ ΒΙΟΣ ἐπῸ Ῥγίποῖρ] 5 οἵ Μαβςοπῖὶς Ῥσγοϊδοίοη δπᾶ ἐμοῖσ ἀρρ! σδίϊοι ἔ 
τπ6 (οπρίγαςίίοι οἵ Ουτνεά ΝΊηρ- ὟΝ 8115, θοπιθβ, ΟὈ]αας Βυίᾶροβ, δα 
Ἰλοπιδη απα οίμϊο Κ΄ δα] εἶπρ, ἀγα σοποΙσοὶν σχρ] αϊηθά. Ἐν ἘΡΑΟ ΣΝ 
ἍΠ.1}.1.ΒἘ.4., κο. ΠΙυβίγαίθα τι Ῥ] αἴθ απᾶ ΠὈιαρταῖηβ. 25. 6α.Σ 

44. ΚΣΟΟΜΝΡΑΤΊΠΟΛδ 4,0} ΟΟΝΟΚΕΤΖΤΕ ἹΨΖΟΙ Καὶ 5, ἃ ἘλΘαΙ τ η αΥΥ 
Ὑτοαίβ οα ; σοπέδϊ πῖπρ 8 ΘυΠΟρϑῖ5. οὗ {πΠ6 Ῥσίποῖραὶ οαβος οἵ Βουπάδίοπ 
Λγουκβ, ἢ {πΠ6 ἀ5ι4] Μοᾶος οἱ Τσγθαϊπιθηΐ, απᾶὰ Ῥγαοίϊοδὶ Ἐθιμαγκβ οα 
Ἐσοοίίπρβ, Ρ᾽απκίπρ, ϑαπᾶ, (οποσγοίθ, Βέξοη, Ῥι]6- ἀσινίπρ, (δίββϑοηβ, δηᾶ, 
Οοβετγάαπις. ΒΥ Εν ὍὌΟΒΞοΝν, Μ.Κ.1.Β.4., ἄς. Ἐσουγὰ Ἐδιίομ, τονϊϑεᾶ ὈΥ͂ 
αἀκοκπακ ΠΏ οΡΡ, (.Ε. Τ1Τ|υ5ἰταϊθᾶ. 15. 64. ὑατας" 

42. ΓΟΟΣΊΑΘΟΕ ΒΌΏΣΦΩΝΟ. ΞΒγ Ο. Βεῦσε. ΑΤΕΝ, ΑΑὐοδῖθοῦ 
ἘΤΡΉΓ ἘΔΙτομ, τονϊϑϑα δπα Ἂπ]αγρεᾶ. Ναχσηθγοιις ΠΙυςέγαίίομβ. 15. 6ά. 

4ς. ΔΠ7ῈΕ.5, ΚΕΜΕΝΎΤΕΣ, ΜΟΝΤΑΚ5, ΟΟΝΟΝΕΤΕ 5, 1451] 5, 
ῬΙΙΑΘΤΕΕΒΙ͂ΝΕ, ἕο. ΒΥ. ΒΕ. Βυκνειῖ, Ο.Ε. ἘΠ]ονθηίῃ ΕΙτοπμ. 15. 64, 

5η. ἩΧΑΚΊΙΝΟ ΑΝ ΨΕΜΝΖΤΖΣΑΊΤΠΟΝ, ἃ Ῥυάϊτηεηίατν Τυθδϑ8 
ΟΠ ; Βεὶπρ' ἃ σοποῖξα Εχροβιίίοη οἵ ἐπΠ6 ἄϑπθγαὶ Ῥυῖποῖρ]65 οἵ ἐπ Ατί οἵ αστα-. 
1ηΡ τη “γεπεΠδεπσ Ἰ)οιπηοϑίϊς δηᾶ ῬΌΌ]ς Ῥυϊ]άϊηρθ, Μίπος, Γἰρύμοιυβαβ, 
ΘΕἘ1Ρ5, ἕο. ΒΚ ΟΗΑΚΙῈ5 ΤΌΜΙΙΝΒΟΝ, ΕΝ.5., ἕο. 1Π]Π]υϑέγαϊθα. 45. ᾿ 

823 Ἐς ΟΟΝ ΤΑ ΟΟΖΙΟΝ ΟΥ ΡΟΟΑ ΖοΟκ 5. Οομρεα ἤοπὶ {πῸ} 
Ῥαρεῖβς οἵ Α. Ὁ. Ηοββϑ, Εξαᾳ., οἵ Νενν Ὑοσκ, δπαᾶ Ἐδιίοα ΡΥ ΟΗΑΕΙΕ5 ΤΟΜτ 
τν5ονΝν, ΕΝ.5. Τὸ ψΈΪΟΝ 15 δααοά, 4 Τ᾿) οβοσιρίϊοη οἵ ΒΕ πΟν᾽5 Ραίοπε Τ οοῖκβ,. 
Δ ηα ἃ Νοίθ ροὴ 1Κὸν ΘΑΕῈΒ5 ὈὉῪ ἘΟΒΕΚῚ ΜΑΙΡΕΥ, Μ..Ο.Ὲ, Π]ὰ5. 25. 64. 

τι. ἸΚΟΣΠΕΜ, Φ1Ε1Α 5, ΒΟΤΙΈ 5.5, 50. : ἘΧΡΕΒΌΪΑΙ Ἐββαυβ. 
οπ ἰπ6 Ῥιϊποίρὶος οὗ (οηβίγαποξίοπ ἴπ ; τηδᾶθ Ὁ Ἰ ἃ νίονν ἐο {ποῖ γ θοίηρ ἀϑοίαϊ 
ἰο {π6 Ῥτγδαοίϊοδὶ Βυι]ᾶάοσ. ΒΥ πα Μμ ΒΊΑΝ. ΠΙυβίγαϊθα, 15. 6ά. ᾿ 

116. 1 Β5 ἉἀσοῦημΟϑδ.. ΟἿ. ΘΟ ΞΖαΟ. Βα 
Ῥχτίποῖρ]θς οὔἐπε ϑοίθησα οὗ ϑουπᾶ ἀρρ] 6 ἴο ἔμπα ρΡαγροϑβοϑ οὗ {πο Ατομῖίθος δπᾶ. 
Βυϊ]ᾶοτ. ΒΥ Τ᾿ ΒΟΘΕΚ ὅΜιτη, Μ..1.Β.4., Ασοβιίθοῦ ΠΙυβίγαϊθα, 15. 6. 

124. ΟΟΝ ΒΤ ΟΟΤΙΟΔΝ ΟΥ̓ ΚΟΟΙ͂Β, Ὑτθαί58. ου. ἴμ8, δ5 σερασαθε 
ΓΟ διρεπίγυ δπᾶ Τοίποτυ. ᾿δάποβᾶ ἔτομλ ἐμ  οσ 5 οὗ ΟΒΙΒΟΝ, ῬΕΙΟῈ, δπᾶ 
ΤΚΕΡΟΟΙ. [1Π|π5ἰταίθα, 15. 6ά. ! 

12). ΑΚΟΒΖΤΕΟΤΌΟΖΚΑ1Σ ΜΟΔΦΕΖΣΖΙ͂ΝΟ 1Ν ΡΑΡΕΑ͂, 6 Ατὲ οἵ 
Βγυ 1. Α. ἘΊΘΟΗΑΚΡΞΟΝ, Δτσοβιίςοι. Π]υβίγαίςα. 15. 6. | 

128. ΚΠΖΤΑ Υ7Ό5.-- ΤᾺΗ͂ΞΣ ΑἩΑΚΟΩΠΖΖΙΕΟΤΟΌΚΕ ΟΠ ΟΝ 
ΜΙΝ ΟΣ ΡΟΔ10. Τὰ Τεὰ Βοοῖκ5. Ὑτγαπδαἰδᾶ ἔτοσι {μ6 δίῃ ὉΥ 
7ΤΟΞΕΡΗ ἅνψιπτ, Ε.5.Α., ΕΚ.Α.5. ὙΜ 23 Ῥ]αΐθβ. 55. 

132.ο. ΟΚΕΟΙΑΜΝ ΑΚΛΟΡΖΙΕΟΖΤΟΌΖΣΕ, Απ Τηχυῖγν ᾿πίο ἰμ6 ῬΗΠΟΙΡΙ65. 
οἵ Βοδυίΐν ἴῃ; ΜΠ ἃ Ηϊ βου δὶ ΨΊονν οὗ ἐμ Εἰθο δηα Ῥγορυοββ οἵ {86 Ατί ἴῃ 
ατθθοθ. Βυίῃο ΕΆΑΕΙ, ΟΕ ΑΒΕΕΡΕΕΝ. 18. »- 

.," 716 ἔτυο ῥγεοααιρ ΤΥ ογὶς 11 ΟγιἊς ᾿αγιάξογις ἵ7οΖ., κα δοηγιαἴ, εγε2ζ1σαἴ ΑΙΝΟΙΕΝΤ 
. Δ ΕἈΘΗΙΤΕΟΥΟΚΕ,᾽, 27106 65. 

132. ΤΕΣ ΖΖΙΛΙΟ- ΗΟ 5.5, ἃ Ῥλααϊτη πίτυν Τυθαίίβα οἡ Π 6 Ἐγθοίίοη 
οἵ. Βν 8. Η. ΒΕΚΟΟΚ5, Αστοβιέεοί. Νον ΕἙάϊέοη, τὶ ῬΙαίθβ. 25. 6α.Σ 

156. ΟΟΑΜΝΤΖ7Ζ7Ε5ΑΜΝΟ. ΕΑ ΘΟΔΕΜΖΕΜΊΖ, ον ἴο (α]ου]αΐα δὰ 
ΎΤακο ἐποπὶ ἴῃ Βιο ΚΙ γ τ᾽, ΝΜ αϑομϑ᾽, ΡΒ] βίοσγογθ᾽, ΡΙ απ θουβ᾽, Ῥαϊηϊογϑ᾽, ΡΑροτσ 
Ἠδηροῖβθ᾽, ΑἸ] ἀςτϑ᾽, ϑιητη5᾽, Οατγρθμίογθ᾽, δπᾶ Τοϊπουβθ᾽ δνουκ. ΒΥ Α. (Ὁ. 
ΒΕΑΤΟΝ, Ατοβίίοοί δηᾶ ϑυτνουογ. Ναὸν δηᾶ Ἐπ]αγρεᾶ Ἐάιτοα. 115, 15. 64, 

175. ΣΟΟΚΊΨΟΟΡ ὅ: (Ο.. 5 ΒΌΡΕΚ 5 4} ΟΟΝΖΤΑΦΟΖΤΟΑ 3 
ῬΕΙΟΕ ΒΟΟΚ, ἴοσ 188ο,: ςοπέαϊπίηρ {πὸ Ἰαίοϑὲ Ῥυῖςαϑ οὗ 411 Κι πᾶς οἵ Βυϊδοῖς 
Δαΐοτὶα]β απ Τιάθουσ, δὰ οὗ 411] Τγαᾶες σοππηθοίοα τ Βα] ϊπρ : [,15{5 οὗ 
1ῃ6 Μοιθοῖς οἵ ἐῆς Μειτορο!έαη Βοατᾶ οὗ Ὑνοικβ, οὔ ᾿ἰϑβετίοῖβ, Πἰβετιοε 
ΟΠ οτς, απ Τιϑίσιοἑ ϑυσνόγοσβ, δηᾶ πὸ Μείγορο!έδη Βγθ-αννβ. Ἐιιοᾶ Ἴ 
ἘΆΛΝΟΙΒ Τ. Ὗ. ΜΉ] Εκ, Ασοβιίδοῖ ἀπά ϑύσναυοσ. 35. 64. ; μδ] θουπᾶ, 45. 

182. ΠΟΙ ΚΡΕΜΝΖΔΥ Α4ΔΝ|Ρ0 ὙΟΙΝΖΑΥ-- ΗΝ ἘΤΕΜΕΝΤΑΕΥ ῬῈΕΙΝ: 
ΟἸΡΙῈ5 ΟΕ ΟΑΛΕΡΕΝΤΕΥ. ΒΙΘΗ͂Υ σοτηροβοά ἴτγοπι ἐμ ϑίαπάαγά ὙΜοΥῖς οἱ 
ΤΗΟμΜΑ5 ΤΚΕροοῖΡ, ΟΕ, πὴ Αααϊέοης ἔγοπι {πΠ6 νοσκβ οὗ {π6 πιοβέ 
Ἐδορηῦ Αὐἰμογίεϊεβ, απᾶ α ΤΚΕΑΤΙΘΕ ΟΝ ΤΟΙΝΕΙΚῪ Ργ Ε. ΝΎΝΡΗΛΜ 
ΤΑΕΚΝ, Μ.Α. Νυπῖογους 1] πςέγαίξίοης. 35. 64, ᾿ 

ΕΣ. Τάσε ἐτάξεαΐδε ἐλαΐ ἐλεδε σοῖς. για» δε λαά εἔγογι»Ζν δοτεπιαῖ αὐ 64. ἀχέγα. 

ΓΤΌΝΘΟΝ ς ΟΒΟΘΒΥ .ΟΟΚΟΟΡ ΑΝῸ Οὐ.» 

͵ 
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Αὐοηϊθοΐατο, Βαιϊαϊηρ, οἵο., σογιἐζγιτφ, 
ΠΡ, ΓΠΑΚΡΕΝΙΚΥ ΑΔ ΣΟΙΣΜΕΚΥ. Α4724. οἵ 35. ῬΙαίες ἰο 

ΔΟΘΟΙΏΡΑΠΥ ἔμπα Τοτοροίηρ θοΟΚ. ὙΜΊΏΠ Τοβογιρέϊνο 1 νοἰέοσρτθθθ. 4ἴο. ὅ5,.; 
οἹοίη Ροατᾶς, 75. 64, 

18η. ΙΝ 12Ὸ γοῦνα ΑΚΟΒΜΠΖΖΙΕΟΖΤΘ. ΒΥ ΘΕΈΟΚΟΕ ὙΜΊΘΗΤ- 
ὙΙΟΚ, Νονν, κ᾿ ονϊβθᾶ, απᾶ βη]αγροᾶ Ἑαϊοη. ΒΥ α, Ηυδκισδον αύπΑυμε, 
Ατομιίθοί, ὙΠ παπιογοιις Ῥν οοάοιίς. 45. 6α.: 

188, ΙΟΙΩΞΕ ΡΑ ΝΖΙΔΟ, ΟΝ ΑΛ ΛΟ, ΜΑΚΔΙΜΟ, ΑΜ} 5] ΟΝ 
ΑΖΖΤΙΝΟ.: Α Ῥταοίῖοαὶ Μαπααὶ οὕ. ΝΠ ο Οο]Ἱουτγοά Ῥ]αΐος οἵ νοοᾶς 
ὩΠΠ ΜάΑτγΌ]ο5, πα πϑαῦὶν 150 νοοῦ 1 πρτανίηρθ. ΒΥ ΕἼ π15 Α. ΠΆΝΊΌ5ΟΝ. 
ϑοσοπᾷ Εαιείοη, σαγοα}]ν τον:βθᾶ, 55. οἹοῖῃ Πρ ; 65. οἹοίἢ θοαγάᾶς, 

ΣΧ ΖΕΝΖ ΟΣ ΦΑΑΟΤΩΘΟΑΖ. ΞΑΖΟΚΖΣΑΥΣΖΝΩ͂, 
Τη 51Ὶχ ϑϑοίϊομβ; θπογαὶ Ῥυϊποῖρ]ο5; Ασοῖ Ὀγανίηρ, Οαξείπρ, ἀπᾶ Θϑεαπρ ; 
Ῥοϊπεϊηρ ; Ῥανίπρ, ΤΠηρ, Μαΐοσίαϊς ; 5᾽αϊίηρ απᾶ Ῥ]αβίογιηρ ; Ῥσδαοξϊοα] 
(ἀδοπιοίστυ, Μοπβαγαίίοη, ἕο. ΒΥ Αρὰμ ἩΆΜΜΟΝΌ. Π]|μπβίγαίθα, 15. 6. 

101. ΣΧ, Α Τοχί-Βοοῖς ίο (86 Ῥγδοίίοθ οἵ (ῃ6 Ατέ οὐ Ὁσδί οὗ 
{πὸ ῬΙαΡθοσ. ἌΝ ΠῈΠῈ ΟΠμαρίοτς ἀρὸπ Ηοαυβο Ὀγαΐπαρθ, πη ροάνγιηρ [86 Ἰαΐοϑβε 
Ττηρτονοιπμοπίβ. ϑθοομῃᾶ Βα ἴοπ, τον] 564 ἀπά πιο θη]ατροᾶ. (πξαϊπίπρ' 300 
Π]Ιυβέγαϊίοηβ. ΒΥ ὟΝ, Ρ. ΒύυοΗΑΝ, ϑαῃϊξαγυ ΕἸΠΡΊΠΘοσ. 35. δα. ; ' 

[32:52 2τὖ7ες δα. 
702. ΤΗ͂Σ ΖΖΞΖΑΚ  ΡΟΚ ΖΕ, ΤΖΒΕΞΣ ΨΚΕΑΟΣΑ.ΜΖ7"5, 

«αηαὦ ΒΌΙΓΌΕΕΝ 5. ΒΤΑΝΌΑΚῸ ΑὉἸΒῈ ; σοπιρτϑπηρ σορίοιις δπᾶ νδ]ὰ- 
4Ὁ1]6 Μεπιογαηάα [οσ {π6 Ἰκοίδιοσ ἀπα Βυ]ᾶοσ. Βγ ΕΊΘΗΑΚΡ Ε. ακάνρυ. 
ϑροοπᾶ Εαιίοπ, ᾿ξ ον ςοᾶ. 45. Ξ 

205. 7715 ΑΚΤ' ΟΥἹ ΖΣΕΤΖΕΑΚ δΑΣΝΤΩΖΔΟ Ψ3ᾳ64.,228 ΒΑΘΎ. Ἐγ 
ἐλλώρα ακεια ΒΑΡΕΈΝΟΟΗ. ΠΙυβίγαίθα ὙΠ 12 {0]1|-Ραρὸ Ἑπρτανίπρβ οὗ 
ΧΔΙΏΡΙ65. 18. [τὲ 2: ζει λεά, 

ΕΙΥΠΠ, ἘΝΟΑΙΝΕΒΕΙΝΕ, ἘΤΑα. 
13. ΟΣ ἘΝΟΖΣΝΜΕΕΔΜΙΝΟ, τὰς Ἐλυάϊπηοηίς οἵ; [οΥ {π6 ἴ56 οὗ 

Βορίηποῦβ, ἴοσ Ῥγδοιῖοαὶ Ἐπρίπϑογβ, απᾶ ἴοσ ἐπ6 Αὐτὴν ἀπά Νανυ. Ἐν Ηξνε 
Ταν, ΟΕ. ἸποΙυάϊηρ ἃ ϑϑοίίοη ου Ηγάγαυ]ς Ἐπριπϑοσίηρ, ΌΥ ΘΈΟΚΟΕ Ε. 
Βυξνειῖμ, (ΓΕ. [ι Βαϊείοπ, ἢ Νοίος. δηά Π|]υβίγαϊίοης ΒΥ ΕΟΒΕΒΤ 
Μάαιμετ, Α.Μ., εἷς, ΠΙυκίγαίοα τυ Ῥ]αΐεβ απᾶ Ταρταπιβ. 55.2 

Βο. ΣΝ ΤΑΤΝΑ ΘΕ ΟΣ ΔΙ ΤᾺ Ζ7ΟΖΟ ἌΝΩ. ΣΑ͂ ΜΏΩΝ, ΒΥ (ας 
ΠΕΎΘΡΑΙΕ ὍΈΜΡΒΕΥυ, ΟΕ. Νὲν Ἑάϊείοη, οη]αγρθᾶ, 1ΠΙαυϑέγαΐοα. 158. 6ᾶ. 

320.θ. ΖΩ͂ΣΦ ὈΚΑΣΝΑ͂ΘΕ ΟΣ ΤΟΙΖΣΝΒ ΑΝὸοὸ δυχζερινος. ΒΥ 
α. ῬκΥβθαι ΠΈΜΡΒευ, Ο.Ε. Νον Ἑάδιείοη. 1Π]αΞἐγαϊοᾶ. 25. 6ά. 
ἢ χὰ “ Ῥγαύμαρε οὐ Το εεέγίοίς ἀγα Ζια»ιαῖς,᾽ γι Ογιὸ ἵζοζ., 35. 64. 

21: ΓΖΩ2Ζ-Ο ΦΟΊΙΧΟ, ΒΟΙΚΙΝΟ, ΑΝ δυο α΄. ΒΥ 
ἸρβΝ ΘΈΟΘΚΟΕ ΘΨΙΝΘΕΙΙ,, Αββοο. Ἐ.1.Β..Ὰ. Νοὸν Ἑάϊεΐοη, τον βθά Ὀγάα.Ε. 

ὈΈΝΕΙΓ,, Ο.Ε. Π|]υΞξίταϊθᾷ. 15.6ά. 
ΠΡ ΣΝ ΒΙΑΘ,ΣΛΟ ΑΝΟ ΟΑΚΑΚΥΝΧΟΕ ΟΣ ΦΤΌΜΕ, ἴοτ 

ες Βαυπάϊπρ ἀπᾶ οἰμοσ Ῥαγροβοβ. ὙΨΊΕΝ Ἐ Θπιατῖκβ οα ἐμο ΒΙοννίηρ ἂρ οὗ Βγιάρεβ. 
ΒΥ ἄδη. 5᾽τ Τὺὸὴν Βύκοουνε, Βατγί., Κι .Β. 1]υξέταϊθα. 15. δά. : 

43. ΤΟΒΌΣΖΑΙΚΝ ΑΝ ΟΕ ΠΡΟΟΔΝ ΟΙΟΔΣ ΡΝ Θ.Κ76Ε 5. 
Ῥαγι συ] ασν ἀθβουι δϑηρ τπ6 ΒΕΙΤΆΝΝΙΑ απᾶ Οονινὰὺ Τυβῦμλε ΒΕΙΌΘΕΚ. 
ἍΜ ἃ ϑοθίοῃ οἵ στοὰ Βιίᾶρος, απ 1Π]υβίγαϊὶους οἵ πὸ Αρρι]ϊοδέϊοη οὗ 
ΜΔΠ]ΘΑΌ]6 Ἰτοπ ἐο ἔπ Ατὲ οἵ Βιιᾶρο Βυϊαϊηρ. Βυ α. Ὁ. ὉΈΜΡβευ, (ς..Ε, 
Νον Ειείομ, τυ ἢ Πὰς τγαϊίοπβ. 15. 6, 

02. ΚΑ ΠΕΊΤΨΑΥ͂ ΘΟΟΝΘΤΑ ΥΟΤΤΟΛ,, Ἐ]οπιθηΐαυν ἀπ Ῥγασέϊοαὶ Τη- 
βίγαοέϊοπι ου. ΒῪ 5'τ ΜΑΟΘΟΝΑΙ ΘΤΈΕΡΗΕΝΒΟΝ, Ο.Ε. Νὸν Ἑάπίοι, οπὶαυροᾶ 
Ὀν ρννακῦ ΝΌΘΕνΝτ, .Ε. ῬΙαΐος πᾶ παπιογοιβ Ὁ οοάοιιί5. 35. 

ον", ΠΙΆ ΑΣΝΟ 14. 0.5 ΣΡΟΜ ΤᾺΕ 52.44, ἴὰ6 Ῥχαοέϊοθ οἔ. 
᾿Ῥτραιοα ἃ5 ἃ Νθαπϑβ οἵ Ῥγοβίδθ!ο Επιρὶ ουπιοπὲ ἴοσ Ὁ ἀραὶ. ὙΝΊΝ ἘΧΑΤΊΡ] 65 
πα Ῥαγίουϊατβ οὗ αοέπαὶ Ἐπ απ Καπθηΐς, ἀπ αἶβὸ Ῥγαοέϊοαϊ Ἐ οπιατκε οα ἐδῶ 
Κοραῖν οὗ οἱὰ ὅδα 4115. Ἐν ΤΟῊν ὕνιοοινβ, ΒΕ... Νὸν Ἑαϊίου, τὶ ἢ 
Νοῖθβ ὃν ΚΌΒΕΕΥ ΜΑλετ, ἘΠΕ .Θ.. 25. 

81, ΑΤΕΚ ἹΨΟΑΑΚΘ, ἴον ἴῃς. ΘΌΡΡΙν οἵ Οἰξίεβ. απ Τόνης. ὙΠ Ν 
ἃ Ἰοοβογρεϊοη οἵ ἐπ Ῥυϊποῖραὶ (δθοϊοσίοαὶ Ἐοσγτηδϊίους οἵ Ἑπρίαπα ἃς ἰῃ- 
Βυοποίπρ' ΘΌΡΡ 65 οἵ γν αἴου ; δπὰ Ποξαϊϊβ οἵ Ἐπροῖπος απ Ῥαπηρίη’ ΜΙ Δ ΟΠ ΠΟΥ 
ἔοσ σαϊβίηρ δναίοσ. ΒυῪ ϑάμυξι, Ηυοηεβ, ..8., ΓΕ. Νὸν Ἑαάϊεοι. 
τὸν 564 πα δη]ατροα, ἹἘἢ παπιοτοιβ ΠΙϊπσεγαϊξίουβ. 45.2 

ΕΣ 7λε ἢ ἐπα οαΐες ἐλαΐ ἐλεςο σοῖς. για » δὲ λαάα εὐγογιρῖν δοιεα αὐ δα. εχέγα. τος ρπν τ κθορυορόξερεῤδο φλνριθβερκουκοῤ δ ά χορούς, ἐδννόδοονυν δ. ὐδίίς 

Ἶν ΒΤΑΤΙΟΝΕΆΒ᾽ ΑΙ, ΟΟὕΕΥ, ΤΥΡΟΛΤΕ ΗΠΠ1,,) ΕΟ. 
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αἰνὶ] ΕΠΡΊΘουηρ, δἴο,, σογιξιγιεφά, ' 
02, ΟΑ45 ΤΖΟΖ 5, δπὰ ἴμε Ῥιδοίίος οἵ Μαπυίδοξυτίηρ δηα Τσεθυζίησ, 

Οοα] 45. ΒΥ ὅϑάμυει, Ἡῦσηεβ, ΟΕ, Νὸν Ἑάιίοη, τσονβοά ὃν ὟΥ- 
ἘΙΟΗΑΚΌΒ, ΟΕ, ἸΤΙυβξίταϊοα, 45. δα. 

117. 5 ΟΔΤΕΜΝΝΑΝΕΟῦΣΝ 5ΟΚΥΕ γηνσ, Δ ἘΠΕ οηΐδιν δἀπα Ῥυδο- 
ἰἰο8] Τ γθαίίϊθο οθ. ΒΚ ΤΉΟΜΑΒ ΕΈΝΨΙΟΚ. Αϊβο {πὸ Μοποα οἵ (οπάαςσεϊηρ 
Θυἐοτγαπθοιβ ϑατγνουϑ Ποὺ {π6 1756 οἵ {ηΠ6 Μαρπεέϊς, Νϑϑᾶϊθ, απᾶ οἴμοι 
Μοάοτγη Ἰπηρτονοπιθηΐβ. Βν ΤΉΟΜΑΒ ΒΆΚΕΚ, ΟΕ. Τ|]πυϑέτγαίθᾶ, Ζ2-, δα. Σ 

118. ΟΙΡΙ͂Σ ΕΝΟΙΝΕΕΜΙ͂ΝΟ ΖΝ ΝΟΚΤΗ͂ 4 ΠΕ Κ7Γ(Α͂, 4 ϑϊεῖοα 
οἵ. ΒΥ ΑΝ ΘΤΕΝΈΝΞΟΝ, ΕΚ.5.Ε., ο. Ῥ]δἕθϑ δηᾶ τηπρτ δ 35. 

τὸν. ΟΣ ΑἸ ΦΤΚΈΕΤΕ (ΤΗ͂Σ ΘΟΟΝΟΤΑΟΟΤΙΟΝ Οἱ", 
10 ἵνψο Ῥατίβ: 1. ΤῊ ΑΚΤ ΟΕ ΟΟΝΒΘΤΕΌΟΤΙΝΟ ΟΟΜΜΟΝ ΟΑῦ5, ΡΥ ΗΈΝΑΕΥ 
1Ἁ,Ανν, (.Ε., τονϊβοά δπᾶ οοπάθηςοα ὃν Ὁ). Κιννβαξκ Ολπκ, ΓΕ; ΤΠ ΒΈΘΕΝῚ 
ῬΒΑΟΤΙΟΕ, ̓ Ἰποϊ πα ϊηρ; κεν το οἵ ϑίοπο, ν»οοά, δπᾶ ἀϑρβαϊξο, ὃν Ὁ. Καὶ 
ΟἸΑΚΚ, Μ{.1.0.Ε. 45. 6. 

203. ΞΑΛΙΖΤΑΡΥ͂ ἸΡΟΡΑΙΙ͂Ν 7525 5.,920ῊᾶΑ Σ 2 ΣᾺ ΤΟΥΣΝ ΑΔ 
ΨΠΙΑΘΕΘ. ὈΟομρτγιβίηρ "π-πῚ. ϑοῖηθ οἵ ἐὰν ποῦ Οοπιποη ΕῸΓΠῚ5 οὗ 
Νυΐξαποθ δηᾶ {πε ὶγ ᾿κ οπηθαϊθβ ; 2, ᾿γαϊηαρ; ιν αΐεσ. ϑΌρρΙγ. Α υδοϑίι] 
ῬΟΟΚ ἴογ Μοπιθοῖβ οὗ Τίοοδὶ Βοαγάς ἀπά ᾿ξ αταὶ ΠΡΆμο Αὐϊδπογιας, Η θα! 
Οἰῆοοις, Επρίηθοιθ, ϑυγνθυοῖβ, ΒυΠ]ᾶοθτβ δηα (οηίτγαοίξοτθ. ΒΥ (ΟῊἩΛΕΙΕΒ5 
Ξ.ΑΘΟ, Δ.1.(0.Ε, 25. 6α,7 [2,:εὲ πές λοά. 

ἑ 

ΜΕΘΒΑΝΙΟΘΟΑΙ, ἘΝΟΑΙΝΕΒΕΙΝΑ, ἘΤΑα. 
335. ΟΚ ΑΔ 5, [6 (οπδίγαοίζίοη. οὗ, ἀπ οἴμθὺ ΔΙδο ηοΥν [ΟΥ Ἐ αἰβίηρ 

Ἡδανν Βοάϊθς ἔογ ἐπ6 Εγχβοίΐίοη οἵ Βυι]ηάϊηρβ, ἀπά ἴοσ Ἡ οιβέϊηρ αοοᾶς. ΒΚ 
ΤΕΣ σαιῦνν, ΒΠι 5, ὅτε, Π|Ιυ ρα, πϑ. δα, 

Φ ΊΦΑΜΌΈΜΝΟΙΝΕ, ἃ Ἐλυάϊπηεπίδιυ Ὑγεαίίσα οα. ΒΥ Ὁγ. 
ΤΙΑΕΡΌΝΕΚ. Π]αυσίγαϊθα. 15. 6ά. 

59. 57254.7 ΒΟΖΙΖΕΔ: τμεῖγ ΟὉοπβέπιοίίοη δηᾶ Μηδρθιηθηί. ΒΥ 
. Ἐς ΆΈΜΒΤΕΟΝΟ, (ΓΕ. 1Π]υξίγαίοα. τ5. 6ά. 

δ. ΟΦ ΟΘἊΚ, ΓΑΤΟΜΙΕ, ΑΝ 8411, ἃ Ἐλυά!τηεπηίατν Τυδαίϊβα 
οπ. Βγ 5:. ΌΜΟΝΌ ΒΕΘΚΕΤΕ ([δἀἰβ ἘΜΌΝ ΒΕΟΚΕΤῚ ΠΕΝΙ5ΟΝ, {.1,.Ὁ., 0.6... 
ΓΑ Νέον, Κονιβοά, απα σοπϑιἄθσγα ]ν Επ]αγροά Βατοπη ({π6 6), ΜΠ ΝΟΥ 
πυπηδγοιβ ΠΠπ5 γα οΠ5. 45. 64. ο“ἹοΊἢ ΠΡ ; 55. 64. οἹοί Ὀοαγάβ, ρἹ]. 

5.5. ΧΕ ΤΟΤΕ ΘΕ ΤΩΡ, Ἂ5 ΔΡΡΙδὰ ἴο ἀῆῖνθ ΕἸουν ΜΊ1]5, 
δηᾷ ἴο ρῖνε πιοίϊοη ἴο ΤΌΣΟΙ π65 απ ΠΕΣ Ἡγάατοςέαδίξις Ἐπρῖπθθ. ΒΥ ΤΟΞΕΡΗ 
αιΥνν, Ἐ.Ε.5., ἕο. Νὸν Εαιέϊοπ, ΠΠυπἰγαϊθα. 25.2 

ο8. ΡΝΑΟΊΤΙΘΟΑΣ ΜΕΘΟΝΑΛΝΙΘΙ, ἴὰα Ἐ]εππθηίς οἵ; δπὰ Μδομίπε 
ΤοοΐθΘ. ΒΥ ΤΊ. ΒΑΚΕκ, ΓΕ. πὰ Ἐδπιαικο οη ΤοοΪΚ δπὰ ΜδοΒΊπογΥ, ὈΥ͂ 
7. ΝΑάϑμυτη, (.ψΕ, Ῥίαξες. 25. 64.: 

111. ΜΙΑΘΕΠΙΝΖΜΥ, Ἐ]Πεπιθηΐατυ ῬΙΠΟΙρΡΙ65. οὗ, ἴῃ 115. Οοηβίγποοη δηα 
νοτγκίηρ. ΤΙυοταιεᾶ ῬΥ πυπιοουῦβ Εὐχαπιρῖος οἵ Μοάθτη Μδομίποσυ ἴὸγ 
αἰ οσγοπε Βγαποῆος οἵ Μαπυίΐίδοξασγο Βυ Ὁ. 0. Αβει, Ὁ... 15. 64. 

139ς. ΖΕ 57 ΕΑ ΕΜΝΟΙΜΕ, ἃ Ὑτνοδιῖβε οα {πΠ6 Μαιῃοπηδέῖοαὶ ΤΉ ΘΟΥΥ͂ 
οἵ, συ 0165 δὲ Ἰοπρίῃ, δπᾶ Ἐχαπιρῖου ἴοσ {86 56 οὗ Ῥτγαοίϊοδὶ Μεη. ΒΥ 
ΗΝ ΤΙΙαε ταϊθά. 15. 64 

162. ΤῊΣ δΙΑδ5 ΣΟΟΝΡΕΙΚ 5 ΜΑΝΌΟΑΛΑΖ; Τηβιγαςοηβ ἴον 
ΜΜΟΔοΙΠη5, Ῥαΐξίογη- Δα κπρ, Μουϊάϊηρ, Τρεῤταν. ἘΠῚ ΠΡ, Βυγηιβῃῖηρ, ὦ 
Βτοπζίηρ, κε. ἍΜΗΝ οορίοιυϑ5 ᾿ξ δοοὶρίβ, πασιθτγουβ Τ40]65, πα Νοίθς οα Ῥυὶπιθ 
Οοϑβίβ δπᾶ Ἐβξετηαΐθς. ΒΚ ΑυτΕκ ΟΒΑΗΑΜ. ΤΙΙυϑἰταϊεᾶ. 25.1 

ιΙ64. ΠΟΡΕΚΙΝ ἸΡΟΚΚΞΗ͂ΟΡ ῬΝΑΟΊΤΊΟΕ, 65 Δρρ]1εα ἰο Μαγπδ, 
Τιαπθᾶ, απᾶ 1, οοοπιοίϊνα Ἐπρίπος, ΕἸοαίίπρ Πόοοκο, Ὀτεάρίηρ Μδοβῖποβ, 
Βτιάρεϑ, Οτδᾶποϑβ, 5Η 10 -υ]Π]Παηρ, ἕο., κα. ΒΥ 1. Ὁ. Ὕνιντον. ΠΙυδίγαίθα. 35.8 

ιός. ΠΡΟΜ ΑΔΝΙΘ ἩΖΑΤ, ἜΧΠΙ ἱ Εηρ [Π6 ῬΠΠΟΙΡρΙ]65 οοποογπαά ἴῃ {πΠ6 
(οπϑίτασέϊοη οὗ ἴσου Βϑδπηβ, ΡΊΠ]ατϑ, απᾶ Βτιᾶρε Οἰγᾶἄογϑ, δπᾶ {π6 Αοἰΐοη ὁ 
Ἡδοδέ ἴῃ {πΠ6 ϑ'πλο] προ Ἐτγπδοσ. ΒΥ Ἧ, ΑΚμΜΟουΕ, Ο.Ε. 2ς-.6ὰ Σ 

166. ΡΟΙ͂ΤΕΙ ΔΛ ΜΟΤΊΙΟΝ: Ἡούσε-ονεσ, Μοίοη, Τοοίῃεα- 66] 
(εατίηρ, Τοηρ πᾶ ϑμῃοτὲ Ὀγτίνίπρ Βαπᾶβς, Απρυϊασ Εοτοθθ. ΒΥ ΤΑΜῈΒ 
ΑκμΜουκ, Γ.ΕἙ. ΜΈ 73 ΠὨίδρτατμης. 25. 6α.Σ 

το). ΤΕ ΑΡΡΙΙΟΑΤΙΟΝ ΟΣ ΚΟΜΝ Τὸ ΤΕΣ ΟΟΛΙΒΤ ΑΚ 0170 
ΟΕ ΒΕΙΏΘΕΞ, ΟΙΕΘΕΕ5, ΒΟΟΕΘ, ΑΝῸ ΟΤΗΕΕ ΨΜΌΚΚΒ. ΒΥ 
ἘΆΑΝΟΙ5 ΟΆΜΡΙΝ, ΟΕ. ϑεοοηάᾶ Εδιείοη, τον βϑᾶ δπά οοττθοίθά. 25. 6.2 

ΕΟ 716: τριάτοαέες ἐλαΐ ἔλεδε σοῖς. για» δέ λαά εἔγογιρῖν δοιεραῖ αἴ δά. εχ έγα. 

ΓΠΟΝΘΌΟΝ : ΟΒΩΘΒΥ ΤΟΟΚΘΟΡ ΑΝῸ ΟΟ,; 
: ἐ ᾿ 
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ἹΜϑομδηΐοαὶ Ἐπρίπθοσίηρ, ϑἵο., εογιἐϊγιηεά, 

ΕΣ. 255 ΤΡΟΚΚΑΧΜΑΛ ΒΒ ΜΑΔΝΌΟΔΑΣ ΟΥ ἘΝΟΣΝΜΖΣΕΚΙ͂ΝΟ 
ΘΚΑΜΙΝΟΑ. Βυ 7Τοὴην Μάχτον, Ἐπρίπθοσ, 1πϑέγασίοσ ἴπ ΕπρΊπθοσῖηρ 
Ἰγαννίπν, ογαὶ Ναναὶ (ο]]ορο, Οτοθηνίοη. Τά Εαπίοπ, ΠἰΙμυκέγαιεοά 
νυ ἢ γ Ῥ] αἴθ ἀπᾶ ποδὶ 350 δνοοάουΐς. 35. 6α.: 

00, 5753.}.,.ϑΟ. ΑΔΡ 155 571 ΕΑΗ͂ ΖΝΟΙΜΝΕ, Θ δ ΟΠ ΑΥΥ δηά 
Ῥοτγίαθ]θ. Βεοίηρ δὴ δχίθηβίοη εὐ Μτ. 7οῆη 6 νν)6}}} 5 εἴ  ρωδκὸ οη ϑέθαπι.᾽" 
Βγ}. ΚΙΝΝΕΛΕ ΟΙἸΑΚΚ, Μ.1.(.Ε., Αὐἰμοσ οἵ “ἸἈ δῖνναν Μδοβίπογυ,᾽ ἄς., 

᾽ ἄς. ϑεοοπᾶ Εάιίοη, γονιϑοά. ΜῈ πυμηθγοῦβ Π]υϑ γαςοηβ. 35. 6.5 
200. ΣΌΣ, ἴι5 Οοπιθυπίοη ἀπά ἘΠσΟΠΟΙΥ ; Ὀεΐησ δῇ ΑὈτὶἀσιηηεηΐ οὗ 

“Α Ὑτγθαῖῖβο οὐ {πΠ6 (οπιθικέϊοπ οὗ (οαδὶ δπᾶ {πὸ Ῥγενθηίζὶοη οὗ ὅπιοκο,᾽᾽ ὈῪ 
Ο.Ὄ ΝΥ. πιαμϑ, Δ.1.0.Ε. ὙΜΊ οχίθπϑῖνο δἀδαϊεῖοης οἡ ἐδοοηΐ Ῥγαοίϊσθ πὶ 
τπη6 (οπηθυβίίοπ δαηα Ἐσοποπν οὗ ΕἸ6]--(ἼοΔ], Οοκο, ννοοᾶ, Ῥεβαΐῖ, Ῥεῖγο- 
πὰρ δΧο.--ὸν Ὁ. Κιννεακ Οἔκάεκ, Μ..ς.Ε. ὝΜΠΗ πυχπογοὺς ΠΠ πο γαξϊοπβ. 

[3:ιὲ 2ιόλίς λεά. 
202. ἐὐζομοτινε ἘΔΝΟΙΔΕΒ, Α Ἀλυδιίπχοηΐαι ὙΤγεαίῖβα Οἢ, 

(οπιρτι βίη απ Ηἰϑέοτί σαὶ 5Κοίς ἢ "δά Ἰ)οβοσγιρίϊοη οὗ ἐμ 1 οσοπηοίϊνα Επρὶπα 
Ργ α. 9. Ἰέμρβευ, ΟΕ ; 1 Ἰατρο δἀάϊεοπϑβ ἐγοαςπρ οἵ {πὸ Μοάογη Τοςο- 
πἰραύς, ΒΥ ΚΙΝΝΕΑΚ Οἴλκκ, Μ.1.Ο.Ἐ. Ὲ πυπιογουῦβ 1Π π|5 γαίῃ. 35. 

ΞΗΙΡΒΟΌΟΙΕΌΙΝΕΑ, ΝΑΥΙΘΑΑΤΙΟΝ, ΜΑΆΕΙΝΕ 
ΕΝΕΟΑΙΝΕΞΒΕΙΝαΑ, ἘτΤα. 

δ1, ΔΙΑ͂ΓΚΑΖΣ ΑΚΟΜΠΙΈΟΖΤΟΚΖΕ, τὰς Ἐλαϊτηεηΐβ οἵ; οὐ δὴ Ἐχροϑί- 
ἐἴοπ οἵ τπ6 ΕἸοπιθπέατγυ Ρυϊποῖὶρ] 65 ἀξ ἐπ6 ϑοίθησθ, απ νοὶ Ῥτγαςίϊοδὶ Αρρὶ!- 
οαἰΐοη ἰο Νάαναὶ (οηπβδίγιοίοη. (Οπιρι]εδα ἔοτ ἴμ6 ὕ56 οἵ Βορίπηοῖβ. ΡΥ 
ὁ πος ῬΕΑΚΕ, ὅοθβοοὶ οὗ Ναναὶ Ατοβιΐθοῖατο, ΗΜ. θοςκναγά, Ῥογίβιοια ἢ 
ΤοαγΓῃ Ἑδιείοη, οοττγοοίθα, νὰ Ῥ]αἴοβ πᾶ ΤΙ αρτᾶπιδ. 35, 64... 

Ετ1". 5521} .5 ΣΤῸΝ ΟΟΕΑΛΝ ΑΝ ΜΙΨΕΙ 58} γΖΩΣ, ἙΤοτλθπίδυυ 
πᾶ Ῥταοίζίοαὶ Ῥγίποῖρ]θς οὗ ἐπ (οηῃβίγαοξιοη οὗἍ, Βν ΗΆΚΟΝ Α. ΞομΜμεὲκ- 
ἘΕΙΌΤ, ϑύτγνουοῦ οὗ {πὸ ογα] Νογινορίδη Νανυ. ὙΠ ἀπ Αρροπάϊχ. 15. 

5.5". ΑΝ 47114.5 ΟΥ ΕΝΟΚΑΥΩΝΟ δ ιο Τηραιταῖς (Π6 αὔονθ. ν εἶνε 
Ἰατρο [οἹάϊπρ' ρΡ]αἴθς. Ἰλογαὶ 4ἴο, σοί. 75. 64. 

54. ΜΑΣ ΤΙΝΟ, 224.51. Μά ΚΊΧΟ, ΑΝ ΔΙΦΟΙΝΟ ΟΥ 55218., 
Ἐ υἀϊπιοπίατυ Τσθαῖῖθα οα. ΑἾ5οὸ ΤΑδΙο5 οἵ ὅραῖβ, Εἰρρίπρ, ΒΙοοΚβ; Ὀλκαῖα: 
Ἄν ῖγο, ἀπά Ἡδθπρ Κορε, ζο., το] αἴῖν ο ουϑῦν οἷαθς οὗ νόββοὶβ. ἍΨΗΝ δα 
ἈΡρΡοπαϊχ οἵ ᾿ϑϊπιοηβίοπϑ οἵ Μαςίς ἀπ Υ τᾶς οἵ {πὸ οναὶ Νανυ. ΒΚ ἈΟΒΕΚΤ 
Κιρρινο, Ν. Ὰ. Εουγέθοπιίῃ Εαϊξοπ. 1Πυϑέγαϊθα. 25. 

541". 7 ΟΝ 9.11}. ΒΝ Ο. τὰν Ῥυαοῖῖοαὶ ἘΣ ΧΑΤΉΡ]65 ἀπά Τλεία]ς 
[ογ {πὸ 1156 οὗ 5810 Οννποῖβ απᾶ ϑῃῖρ Βυϊ]άοτβ. ΒΒ. ΤΟῊΝ ΘΈΆΝΤΗΛΜ, (οπ- 
50] πη ρ ἘΠρΊΠοοΥ δἀπᾶ Νάαναὶ Ατομιίθοῖ. σι Βἀϊείοπ, τυ Αἀαϊείοπβ. 45. 

4,45. ΑΝ ΑἼΑΣ ΟΥ ΣΟΝΤῪ ῥΙΑΊΤΕΙΣ ἴἰὸ ἸΠυκίταϊα (6 δθονθ. 
ΕἸΠῚ Ἑαϊείοη. ΤποΙάὶπρ' ἐπ Ἰαϊοϑὲ ὔχαπρ] 65, 5 Οἢ δ5 ΗΜ. ϑέθαπι Ἐτίραῖοβ 
“Ὑγαττίοτ," “Ἡδτγουϊοβ,᾽" “Βα θσορδοη ;᾽ Η.Μ. Ὑτοορ ϑ8ῖρΡ ““ϑοσγαρὶ5,᾽ 
Ττγοπ ἘἸοαϊηρ ΤΟΟΚ, ὅο., ἕο. 4ἴο, Ὀοατάβ. 385. 

55, 755 54212ΟΚ ἢ 524. δΟΟΚ: ἃ Βαϊ πηοηΐαιν Τγθαῖῖσξε οἡ 
Νανὶραϊίοη. Ῥατῦ 1. ον ἴο Κορ ἴδ Τὸρ απὰ Ἄν οσκ ἴὸ οἵ Ῥατε 11. Οα 
ΕἸπαϊπρ τὰ6 Τιαττα ἄς ἀπᾶ 1 οπριαάθ. ΒΥ ΤΑΜΕῈ5 ΘΟκεενννοον, Β.ὰ. Τὸ 
ψΒὶοἢ ἀτὸ αἀάοα, {πο Τονϊαἰϊτίου ἀπα Ἑττοῦ οὗ {πὸ (ὐοπηραββ; ατοαδὲ (ἴγοῖο 
ΘΑ Παρ ; {ΠῸ Τητοσγπαΐίοπαὶ ((ὐοπηπιογοῖα]) Οοάς οὗ ϑίρηα δ; ἴπ6 Ἰλ υἱο οὗ ἔπ 6 
Κοδὰ «δὲ ὅδα; Ἰκοσκοῖ απ Μοτιίαγ Αρραγαΐιβ ἴοσ ϑανὶπρ Γἰΐα ; ἐμ Τὰν οἵ 
Θίουπιβ ; ἀπ ἃ τίοξ ᾿ϊοϊ οπαγν οἵ σ θα Το οσπς. ὙΠ πυπιοτοῦβ δ οοάοιυς 
«ηἃ (οἱ]ουτοῦ Ρ]αΐος οὗ ΕἸἾαρβ. Νριν, ᾿βογοιρην τον βοα αι πὰ ποῖ οπϊατροά 
οἀϊιοη. ῃγ ὟΥ. Η. ἈΌΒΒΕΝ, τὰ των οὔ {π6 “ονϊαἰίου οὗ πὸ (οπιραββ σοπ- 
βἰἀοτοά ργασέϊσα νυν, ἕο. 258. δα. [3ϑ:εεὐ ῥεεῤὀἼίς λεά. 

8ο. ΧΑΚΙΝΕ ἘΝΟΙΝΕ.Β, ΑΝ 57ΖΣΑΜ ΨῈΕ.5.52.2.5, ἃ Ὑτεαῖῖβα 
οα. Τοροῖμοῦ ]Ὲ Ῥρμοις αὶ Ἰὰ οπιατκβ οὐ ἐπα ϑογονν δηα Ῥγοροὶ]ϊπρ Ῥοινου, 
5 δορὰ ἴθ ἔπ Ἀογαὶ απὰ Μογομαπὲ Νανυ. ἢν ἈΌΒΕκῚ Μύκκαυ, (Ε,, 
Ἐπρίπθου- Θαγνογοῦ ἴὸ ἐπο Βοατά οἵ Ττὰάο. ΙΝ ἃ ΟἸοββαγν οὗ Ἰδοβπιοδὶ 
Τογπιβ, απὰ ἐμοῖσ Τπαυϊναϊ] πὲς πὶ ΕὙοποῖ, ογπιαη, απὰ ϑραηϊθῃ. ϑονθηῖῃ 
᾿Ἑἀϊείοι, τον βοὰ ἀπᾶ θη]αγροᾶ, ΤΙΠυδιταϊοά. πη 

ΓΞ 7λελ ὑιαισαξες ἐλαΐ ἐλεσο ὑοἶδ. τεαν δὲ λαά εἰγοιρῖν δομναῖ αὐ δα. ἐχέγα. 

γῇ 5ΤΑΤΙΟΝΕΚΒ᾽ ΗΛΙ], ΟΟὕΚΤ, ΤΌΘΟΘΑΤΕ ΗΙ11.,) Ε.ς. 

-- 



τ ΜΈΛΙ, ΕἾΘ. ΒΟΘΙΜΕΝΤΑΒΥ ΞΈΒΙΕΩ, 

ΑΠῚῪ Ἰ)ογινοᾶ, ου. βοπιθ οὗ ἔπ Ῥυγίποίρ]οϑ τορ ] ἐπ ρ' ΘΠ ΙΡ- θυ] ηρ. ΒΥ γι ΒΓΑΝΌ. ϑονόητῃ Ε ΑΙ Ιοη, τον βοα, υν [ἢ Πατλ σΟ 5 Τ|]αβ γαιοπβ ἀπ ΜΟΑο]5.15.64, 

ἀπᾷ Ῥγαςίϊςθ. ὙΠΗ Αἰοτηρίβ ἕο Το ]Π]ταίο ἐπ ΕἸ παϊπρ' οὗ Ἐπ6 ΤΊπιο απᾶ ἢ ΤΙ οπριάθ δὲ ὅθα. Βγ 7. Ε. ὙοῦνΝοΟ, ΤοΥΠΊΘΥ͂γ Ῥγοίοβθοσ οἵ Μαϊιοπιδέιος ἱ Βο]ίαϑδε (ο]]ορο. 1Π]Ιυβἐγαιθα, 25. 64. 
Ιο6. 5.118 .5᾽ ΑΛΜΟΚΟΔ 5, ἃ Ὑτοθαίθε οη. ΒΥ ποῖα ΟΟἸΒΕΙ, 

Ν.Α. 1Π|υΚἰταίθαᾶ. 15. 6ᾶ. 

149. 5475 ΑΝ 541712-Α ΚΙΝΟ, κα ἘἸΘμ θηΐαιΥ ΤΥθαίϊβα οἡς 
νη Ὀγαυρβεπρ, απᾶ ἐμ6 Οοπίγο οὔ ἘΒοτὲ οὐ {πὸ Θαΐ!δ. ΑΙ5ο, Υ εἰρῃεβ ΔΠα 51Ζο5 οἵ οροβ ; Μαϑίϊηρ, ἈΤρΡΡΊΠΡ,, ἀηα 534115 οἵ ϑέθαπι 6556 ]5, ὅτο., ΟΝ ΟΠ Βα Ι ἴοπ, Θη]αυρϑά, τυῖτπ ἀπ Αρρεοπᾶϊχ. ΒΥ ἈΟΒΕΚῚ Κιρρινα, Ν.., ΘΔΠΠΊΑΚοσ, ΟἸαγϑιάθ, Νουγοαβεῖθ, Τ|]πϑέγαϊοά. φῶ 8. δὰ Σ 

155. ΖΞ ἘΝΟΣΝΕΞΑ 5 ΟΟἿΡΕῈ ΤΟ ΤῊΣ ΤΟΥΣ 4.0 
ΜΕΚΟΑΛΑΝΤΙΠῈ ΝΑΥΊΙΕΘ. ΒΥ ἃ ῬΕΛΟΤΙΟΑΙ, ἘΝΟΙΝΈΕΕ, Ἐνιβοᾶ ὃγ Ὁ. Ἐ᾿ Μ΄ΟΛΕΤΗν, ]αΐς οἵ {πὸ Ογάπαποο Θασνου ΟΠοο, Θουτμαπηρίομ. 35. 

δε ΣΦ ΚΑΟΤΖΟΑΣ ΔΝΑ,ΡΙΦΑΤΙΩΝ, (οπηβίβείην οὔ ΤΠ Θδ]]οῖ 5 
ὃς ϑθδα- Βοοῖκ, ΒΥ ΤΑΜῈ5 ΘΈΈΝνοΟυ απᾶ Ὑ. Ἡ. ἘΌσΞΕπ, Τοροίμοσ 204. ἴδ τϑαυϊβιίο ΜΙαἐποπιδίϊοαὶ ἀπά Ναιεῖοαὶ ὙΤΆΡ]65 ον ἐπ Ὑνοσκίηρ οὐ {Π6 ΟἽ ΤΡ ἐπ τεν ΒΥ Ηξνεὺ 1,Ἂνν, (..Ε., ἀπά 7. Β. ὕουνο, Τουπηο νυ Ῥγοίοοθοσ οὗ ἹΜαιβοσηδίϊοβ ἴῃ Βο]ξαϑὲ Οο]θρ. ΠΙπςεζα θα τυ πυτηθγοῦς γοοά ηρταν- ἴῃηρ5 απα (ο]οιτοά Ῥ]αΐθβ. 75. ΘΥΓΟΠΡΊΥ Β41- Βοππα ἰπ Ἰοδέποσ. ' 

[9:52 2τε2Ζις λφ. 

ΡΗΎΥΎΒΙΘΟΑΙ, ΒΟΙΈΕΝΟΕ, ΝΑΤΌΞΒΑΙ, ΡΗΠΙΟ.-.- 
ΞΟΡΗῪΥΣς ΚΕΤῸς 

Ἂ ΟΙ ΕΜ Π7ΘΤΖΚΥ, ἴον [πε ἴ75ε οἵ Βερίππειβ. ΒΥ Ῥυοίδαεβοσῦ ΘΈΟΚΟΘΕ 
ἘΌΝ ΝΕΒ, ἘῚΝ.5., ὙΠ δὴ Δρροπάϊχ, οα ἐπ6 Ἀρρ!ϊοδέϊοη οἵ ΟΠμοπιϊςέσυ ἕο 
ἈΑρτϊουϊέατγο. ΤΕΣ 

2. ΝΑΤΟΔΑ͂Σ ΡΙΩΖΣΟΞΟΡΑΥ͂, Τηϊτοδαοίίοη ἰο [πα ϑίααν οἵ; ἴῸΓ 
{πῸ ὕ86 οἵ Βερίπποιβ. ΒΥ Ο. ΤΌΜΙΙΝΒΟΝ, Γδοΐασοσ οα Ναίαγαὶ Θοίθπο ἱπ 
ΚΙηρ᾽5 ΟΟ]]6ρ 6 ὅοΠοο], Τιόπάοπ. ὙνγοοάουΐΒ. 15. 64. 

4. ΖΔΙΕΚΑΖΟΟΥ͂, Ῥλυαϊπηθηίς οἵ; ἃ οοποῖβα ΨΊεν οὗ [Π6 ῬΥΟΡοσίΊ65 
οὗ Μίπογαϊβ. ΒΥ Α. Ἐάμβαυ, 71η. Ὑνοοδοις απᾶ 5ξθοὶ Ρ]δίοδϑβ. 35.1 

6. ΧΕΘΟΚΑ͂Μ]ΟΒ, Ῥὰάϊπιεπίαυν Τυθαίϊθα ὁ ; Ῥείη ἃ οοῃοῖβα Ἐχ- 
Ῥοϑβιοη οὗ ἐμ θπογαὶ Ῥυϊποῖρ]ος οὗ ΜΙ ομδπῖςαὶ Θοίθποο, πᾶ ἐποῖσ ΑΡρ]οα- 
τοη5. ΒΥ ΟΗΛΕΙΕΒ ΤΌΜΙΙΝΒΟΝ, 1 δοΐασοσ οὐ Ν,αξυγαὶ ϑοίοποα ἰπῃ Κιηρ᾽5 
ΟΟΙ]ορα ὅοΠοοϊ, Τιοπάοη. 115 ταϊεα. 15. 6ά. 

7. ἘΣΕΟΤΑΤΟΙΖΎΥ; 5δονίηρ ἴῃ6 θπογαὶ Ῥυϊποῖρ]ε5 οὐ ἘΠοοίτί δὶ 
ΘΟΙθποθ, Δηα [Π6 Ρυγροβοβς ἐο ΨΕΪΟΝ ἰὲ Πα5 θδθοη ΔΡΡΙΙο4. Βυ ϑι:γ Ὗ. ϑνοῖν 
ἩΆΛΚΕΙ5, ΕᾺΝ.5., ἄο. ὙΠ σοοπϑοίάογαθ]ς Αἀάδιέίοης ὈΥ Ἀ. ΘΑΒΙΝΕ, (.Ε..; 
Ἐ.,5.4Α. νοοάοιιἐβ. 158. 64. 

7". σΑ ΔΥΆΔΙ, Ῥλυσϊτηθηΐαιν Γτεαίίσα οη, δηα (ῃ6 θπογαὶ Ῥηΐη- 
ΟἾΡ]65 οἵ Δπίπιαὶ ἀπᾶ ψοϊέαϊο ΕἸ θοἰτιοἰγ. ΒῪ 81. Ὗν. ϑθνον Ηλπειβ. Νοιν 
Ἑαϊέοπ, τον 5, 1} σοπβίἄοσα]6 Αἀάϊεοη5, ΌῪ ΒΟΒΕΚΤ ΞΑΒΙΝΕ, (.Ε,,, 
Ἐ.5.Α, Ννοοδοπῖθ, 15. 68, 

8. ΤΑΝΕ 1.517; θείην ἃ σοηοῖβα Ἐχροβιίοη οὐ {π6 Θιεποαὶ Ῥηης- 
ΟἹΡΙο5 οἵ ΜΙαρῃηθίϊοαὶ ϑοίθησο, ἀπά ἐπ Ῥαγροβαβ ἔο ΒΟ 1ἐ μας θθθη ΔΡΡΙοΩ͂ 
ΒΥ 581. ὙΥ. ὅνονν ΗΆΚΕΙ5. Νοὸν Εαιείομ, τονἱϑοά δαπᾶ ΘΠ]ασροαᾶ ὃν Η. Μ 
ΝόΟΑΡ, ῬΆ.1)., ψὶςο-Ργοϑίδοπε οὗ τπ6 ΟὉβοπιῖοαὶ ϑοοϊθέυ, Αὐέποῦ οὗ “Α 
Μδπααὶ οἵ ΕἸθοίτιοἰἐν,᾽᾿ ὅο., ἕο. ὙΜΊ τόρ νοοάςσαίϑ. 35..6ἃ.3 

ιι. 7171} ΞΣΕΟΖΤΑ7Ο ΤΖΕΖΕΟΚΑ͂ΡΑΗ͂; τι5 Ἡϊβέουν δπά ῬΙΌΡΥΘΒ55; 
ὙΠ ΤΠ) Θβ στ! ΡΕ1015 ΟΕ 5οπι6 οὔ [Π6 Αρραγαίιβ. Βυ ΕΒ. ΘΑΒΙΝΕ, Γς-:Ε,; ἘΞ ΒΡΑΣΙ ΒροΣ 
γοοάοιυΐῖθ, 45. 

ΤΩ ΧΑ Ζ ΧΟ, ΤΟΣ ὙΠ᾿ οὗ ΒΡ ΠΠοΙ5.. ΒΥ ΟΗΛΕΙΕΒ 
ΤΌΜΠΙΝΘΟΝ. [Π|ΙυΞἰγαίθα. 15. 6ᾶ. 

9 716 ᾿ τπαϊτοαέες ἐλαΐέ ζΖλό5ε6 σοῖς. για» 26 λα 5 ἔγογιρῖν δοτεγιῖ αἴ δώ, εχέγα. 
-ΦΟ.΄'-ις. ..-.., ππππππππ -ϑ:ύΎτΓ -:τὈ-΄΄ῇ΄΄΄Γ 0 ΓΓΓὈΤ΄ῆἷ΄ρ΄ῆ΄πῆπ:΄-΄΄ἷ΄ἷ΄ἷ΄ἷΠἷῤἧῤὖ6ὖΠ0ῸῸ6ΠῸ-6Δοο65-π-πππΔ. 

τ 

ΓΟΝΘΌΟΝ : ΟΚΟΘΒΥ ΓΠΟΟΚΥΟΟΡ ΑΝῸ Ο0Ο., 

͵ 



ΜΈΑΙ ΕἾΝ. ΕΥΡΙΜΕΝΤΑΒΥ 5ΕΒΙΕΒ, ἢ 

Ῥηγϑίοδὶ ϑοίθποθ, ΝΝαΐασαὶ ῬΈΏΙ]ΠΟΘΟΡΗν, δἷο., δογέϊγηιεα. 

72. ΠΑΜΝΌΟΔ2 ΟἹ ΤΗ͂Σ ΜΟΣ:ῦΘΒΟΑ; « Ὑτοαῖίβε οα Ἐλ εοεηξ «πα 
Εο5511 51|6115. ΒΥ Ὦτγ. 8. Ρ. ὕνοοννακν, Δ.1,.5. νι Αρροπάϊχ ὃν 

Ἔλιρη Τάτε, Δ.1..5., Ἐν 6.5. 1 πυπιογουβ Ῥ] αἴθ δπὰ 300 δυ οοάοσιίβ. 

65. 64. ΟἸοΙ θοατγᾶ, 75. 64. 

0, ΡῬΙΟΤΟΟΔΝΑΡΗΥ, Ῥοραμ Ὑτεαϊβα οα; ψΠ ἃ Ὠεβορίοη οὗ 
πὸ ϑίδγθοβοορο, 6. Ὑσγαῃϑιαιρα ἴγοπι {πὸ ΕσΌποΙ οἵ ΤΠ). ΝᾺΝ ΜΟΝΟΚΗΟΨΝΕΝ, 
᾿Υ ἅν. Η. ΤΗΟΚΝΤΉΨΑΙΤΕ, ΡΒ.Ὁ. Ὑνοοάσαίθ. 15. 64. 

06. 4,5 ΚΟΝΟΙΥ͂. ΒΥ 6 Ἐξν. Ἐ. ΜΑῖΝν, Μ.Α., ἘΠῚ Θε  ροι 
] Νον Εαιείοα, νὰ απ ΑΡΡοπάϊχ οἡ “ ϑροοίγαπι Απα]γϑὶβ.᾽" Ὑνοοάουίβ. 15. 64. 

97. 574 7705 ΑΝ ΡΥΜΝΑΜ7ΟΒ, τὰς Ῥηποῖρ!ε5 ἀηὰ Ῥγδοίίος οἵ; 
ΘΠ γαοῖπρ' 50 ἃ οἴθατ ἀονοϊορηιοπέ οἵ Ηνάτγοβίαϊιοβ, Ἡγάγοἀυπαπιῖοβ, ἀπά 
Οοπίγαὶ Εοσοθθ. ΒΥ Τ. ΒΑΚΕΕ, Ο.Ε, 18. 6ά. 

1238. ΖΕΣΣΕΟΜΚΑΡΗ͂, Ἡαπάροοϊς οὗ με; ἃ Μίαμπαὶ οἵ Τδθρυαρῃγ, 
ΤοΙοργαρη ΟἸοΥκϑ᾽ Τὸ Θπποιηγαποοῦ, απᾶ ααϊᾶθ ἐο Ο(απάϊαΐοβ ἴοσ ἘπηρΙου- 
ταοπξ ἴῃ {π6 ΤΟΙορταρῃ ϑογνίοθ. ΒΥ Ε. Βονῃ. Ἐοατγίῃ Βαϊ οπ, γονβοὰ ἀπά 
δηϊατροᾶ: ἕο Ψ ΏΙΟΝ ἴα ἀρροπᾶρα, ΟἸΤΕΒΤΙΟΝΘ οα ΜΙ ΑΟΘΝΕΤΙΒΘΜ, ΒΤ ΕΟ- 
ΤΕΙΟΙΤΥ, απὰ ΡΕΑΓΟΊΙΟΑΙ, ΤΕΠΕΟΘΚΑΡΗΥ, ἴον {πὸ 56 οὗ διυάοηίδ, 
Ὁν ΝΥ. Μοθπεοοκ, Εἰτβὲ Αβϑϊβέαπε ϑαρπέ., [πάϊαπ ον. ΤΟΙ ρταρηβ. 35.5 

142. ΞΧΡΕΚΙΖΧΕΜΖΑΣ ἘΘΘΑΥ͂Θ. ΒΥ ΟΗΛΒΙΕΒ. ΤΟΜΙΙΝΒΟΝ. 
Ι. Ου {πὸ Μοίϊοπϑβ οἵ σπιρμοῦ οὐ δναίοσ. 11. Οπ ἐπ Μοέϊοπ οἵ (πηρμοῦ 
ἐοννατβ ἐμ 1 ἰρμε. 111, Ἡ!Ιβέοτυ οὔ ἐμ Μοάοτγη ΤΒθοτν οἔ ον. δ οοάςαίδ. 15. 

τ73. ῬΗΥΘΒΙΟΑ͂Σ ΠΕΟΖΟΟΥ͂, Ῥᾳτν θαβεά οἡ Μα͵οι- ἀθηῆθταὶ ῬΟκΎ- 
τΟΟΚ᾽5 “ Επαϊπιοπίϑ οἵ ἀθοϊορυ.," ΒΥ ΚΑΙΡΗ ΤΤΑΤΊΕ, Δ.1,.5., ΚΟ. Υ οοάσαἔβ. 25. 

174. ΙΒΤΟΚΙΟΑΛΣ ΘΟΕΟΙΟΟΥ͂, ρΡαιν Ὀαβθοά οὐ Μα]ου- ἀβπεγαὶ 
ῬΟΚΤΙΟΟΚ᾿ “ Εαάἰπιοπίβ.᾽ ΒΥ ΒΆΓΡΗ ΤΑΤΕ, Α.1,.5., ἃς, ὙΥοοάσαίβ. 25. 64. 

173 ΝΟΡΙΜΧΕΜΝΤΑΔΛΔΥ͂ ΤᾺΦΑΤΖΤ1Ξ5Ὲ ΟΝ ΦΕΟΖΟΟΥ͂, ῬΆγϑίοαὶ δηᾶ 

ἃζ Ἡ!ϑἐοτίοαὶ. Ῥατγν Ραβοᾶ οὐ Μαϊοι- θοποσὰὶ ῬοβτΊΟΚ᾿ 5. “ Επάϊπιοπέβ. οὗ 

174 θοϊορυ. ΒΥ ΕΆπρη ΤΑΤΕ, Α.1,.5., Ε..5., ὅ6.,) ο. Νυχιογοιβ 1]υπίγα- 
΄ς  ἶΐοπβ5. [π Οπο Ψοϊσπμθ 45. 64. 

182. ΑΝ ΤΑ͂Σ ῬΗΥΊ]ΟΒ, Ἡαπάροοϊς οἵ, ΒΥ Ὧν. Τ᾿ ΑΆΡΝΕΚΒ, Ὁ.0.1,., 
ὃζ ΤΟΥ ΟΥ͂Υ Ῥγοίοθθου οἵ Ναΐυγαὶ ῬΒΙΠΟΒΟΡΗΥ απ Αϑβέγοποιαν ἱπ {ΠΠΊΙνΟΓΒΙΥ͂ 
184. ΟΟΙΙορθ, 1νοπᾶ. ὙΝΊ 520 Π]απἐγαϊίομβ. [ἢ Οπο Κο]. 75. 64., οΪοίῃ θοατάβ. 

Ν Ἶ δοζαά αἶδο τ: 7 τὸο βαγέξ, α5 )οΖζοτυς :--- 

18. ΑΝΙΜΑΙ, ΡΗυϑβιοβ.. ΒΥ Ὦγ. ΓΑΈΌΝΕΚ. Ῥατὲ ἴ., Ὁ παρίοτϑ 1-Ψ1. 45. 
184. ΑΝΙΜΑΙ, ῬΗΥβι05. ΒΥ τσ. ΓΑΒΌΝΕΚ. Ῥασζέ 11., Ομαρίοτβ Υ1Π1--Χ 1. 35. 

ΜΙΝΙΝα, ΜΕΤΑΙΓΌΒΟΑΎΥ, ἘΤΑ. 
117. ΘΟ ΒΤ ΕΚ ΚΑΝἜΕΟΟΝ δυκ ΚΕΎΥΎΔΝΟ, ἘΠειποηίασν δπα Ῥγδοξῖςδὶ 

Ὑτοαςϑο οὐ, τυ ἢ απ τυϊΐμους πὸ Μαρποίο Νοοάϊο, ΒΚ ΤΉΟΜΑΒ ΕἜΝΨΊΙΟΚ, 
: ΘατγνογοΥ οἵ Μῆῖποϑ, ἀπά ΤΉΟΜΑ5 ΒΆΚΕκ, ΓΟ. Εν ΠΙαυΞεγαϊοα. 25. 6α.: 

133. ΠΕΤΑ ΔΙ ΚΟΥ͂ ΟΣ ΘΟΟΡΡΕΑ; αἱ Τυηιχοάιποιίοη ἴο ἔμ6 Μείῃοάβ 
οἵ ϑοοκίηρ, Μιπίηρ, απᾶ Αβϑανίπρ Οόρροῦ, απ Μαπαυίαδοξατγιπρ 115. ΑἸ]ΟΥ5. 
Ἐν ΚΟΒΕΚΤ Η. ΓΆΜΒΟΑΝ, ΡΒ... νοοάοιιβ. 25. 6α.8 

134. ΤΕῈΤΑ ΣΙ ΟΔΚΟΥ͂ ΟΥ ΒΙΣΥΕΚ ΑΝ Δ ΕΑ4,. Α Ῥεξβοηρίϊοη 
οἵ {πὸ Οτοϑ; {ποῖτ ἄββαν αὐα Τγοαϊπιοπε, απα να] 0 ]6 ( οπβοςαοπίβ. ΒῪ Ὦγ. 
ΚΕ. Η. ΤΆμβοῖν. νοοάοιιίβ. 25. 6. 

135. ΣΣΕΟΤΚΟ-ΜΕΤΑΖΔΟΣΚΟΥ͂; Ῥτυαοίοα!ν Ὑτγοαίεα. ΒΥ ΑἸΕΧ- 
ΑΝ ΕΚ νΑττ, ΕΝ ..5.5... ϑονοπῖι Τἀϊεΐοπ, τονϊβϑαᾶ, ν τ ἱπιροτέαπε δαάᾶϊ- 
ἐϊοπβ, ἱποϊαζιίπρ ἔπ ΕἸοοίσγο- ϑοροβιἐϊοπ οἵ ΝΊΟΚΟΙ, ἄο., ἄς. ιν οοδοαυίβ. 
8. [73εέ ῥιιδέίς ᾿δά. 

172. ΝΟ ΤΟΟ1 5, Μαησαὶ οἵ, Ἐὸγ ἴῃς 736 οἵ Μίηθ Μδηδροῖβ, 
Ἀρομπίβ, ϑιυοπίβ, ἕο, Οοπιρτίϑιπρ ΟὈξογναίϊίοηβ οα πὸ Μαξοτγῖα]5 ἔγοπι, απᾶ 
Ῥτοσοββοβ Ὀγ, νυ πῖοι πον αὐτὸ πιαπυίασξατγοα ἢ {ποῖὶσ ϑρθοῖαὶ ἴὕ3ο5, ἈρΡρὶ]ῖοα- 
ἐϊοηβ, Οὐδ]! εῖος, απὰ Εἰ Ποίοπου. ΒΒ. παιαμ ΜΌΚΟΑΝΒ, Γϑοξαγοῦ οα ΔΕ Ιπὶπρ' 
«αὐ ἴπὸ Βτιςίοὶ ϑοποοὶ οὗ Μιίπος. 25. δα.Σ 

τ) 2 Ὁ, ΜΙΣΝΛΙ͂Ο ΤΟΟ1. 5, Α7Τ1.4.5 οἵ Ἑξηρτανὶπρβ ἴο Π]αβίταϊα (ἢ 6 αθονς, 
σοπίαϊπὶπρ 235. ΠΙυκίγαϊὶουβ οἵ Μ|Ιπὶπρ ΤΌΟΪ5, ἄγανναι ἴοὸ ὅσαϊθ. 4ἴο. 45. δά. ; 
οἹοίη Ὀοατάξ, ὅ5. ἡ 

ΟΣ 7.ὲ τ τηπαϊτΆ͵οαέες ἐλαΐ ἐλέσε σὑοῖς. γεαν δὲ λαά οἔγο σὴν δομναῖ αὖ δα. ἐχέγα. 
-. 6 ΄Π ἝἝὅὍἝ΄“ἝὝῬ΄΄΄... 

Ἶ) ΘΙΑΤΙΟΝΈΚΘ᾽ ΗΑῚ, ΟΟὕΕΤ, ΓΡΟΛΑΤΕ ΗΠ1,) Ε.0- 



ὅ ΜΈΑΙΕ᾽ 5. ΕὔΡΙΜΕΝΤΑΒΥ 5ΕΒΙΕΒ, , --π-π---- ποτ - ας ..-.----- -----ὩὉ ΤΠ ΒΒ 
Μιηΐϊηρ, ἹΜΜϑίδΙ]ΥΡΎ, δἴο., σογιξίγιιεφ, 
1:76, ΜΨΕΤΑΣΣΟΖΟΥ ΟΣ ΟΝ αὶ πριν δὰ [Π6. (Ὁ οπίαϊηϊμῃ ᾽ 

Ηἰἰβίοτν οἵ ἴτοη Μαπαυίασξυτγο, Μοιποᾶς ΟΕ Άββαυ, αἀπᾶ Απαῖγβοβ οὗ Ισοπ Ογοβι Ῥγοοθββοβ οἵ Μαπυίαοξυτο οὗ τοῦ απάὰ Θίθοὶ, ο. ΒυΗ. ΒΑΌΈΚΜΑΝ, Εν(.5 Ἐουτγ ἘΔ οη, ΘηΪΑγρ α, νν ἢ πυπιθγοὺβ Π]μὰο γαϊίοηδβ. 45. 6α.1 
ι8ο. ΟΟΑ͂Σ ΑΜ ΟΟΑΣ μίννο, αὶ Ἐπυάϊπηεηίατν Τγδαίϑθ ὁ Βν ΆΑΚκινοτον ὙΨ. ΘΜΥΤΗ, ΜΑΑ,, Ἐ.Ε.85., ἄςο., ΟΒῖδΕ Τηβρθοίοσ οὔ {ἢ Μίπα5 οὔ ἐπ σσοννῃ απᾶ οὐ ἐπ Τασην οὗ (ογπνναὶ]. Νον Ἑαϊείοπ, τονὶβο Ἀπ σοτγοοίοα, ὙΜΊΈΗ παπιθγοιις Π]ῸΘἐγδεοης, 35. 6α.: 
Ι95. 1 ΠΦ ΏΩΜΕΜΚΑΣ ΘΟΝΡΕΥΟΝ ΑΝ ΨΑΣΟΣΚ᾽ 5. σοΟ 

Τηβέγαπιθηΐβ ; 4150 ἐπα (ογγθοῖ Ῥτὶηοΐρ] 65 οὗ 1 αγίηρ οὐξ ἀπ Ψψα]αΐηρ ΜΙ Ίποτγα Ῥτορογίῖθβ. ΒΚ ΝΊΠΠΙΑΜ ΤΓΊἯΊΝΤΕΚΝ, Μιπίηρ αδπᾶ Οἰνὶ] Ἑπρίπθοσ. Ἄν ΗΝ ἴουγ Ῥ]αίς5 οὗ Ῥιαρτατηβ, Ρ]αη5, ἕο. 35. 64.} 

ΔΟΘΝΙΘΟΙΠΤΌΝΕ, ΠΑΑΈΉΘΕΝΙΝΑ, ἘΕτα. ; 
29. ΣΕ ῬΚΑΙΝΑ͂ΟΣ ΟΥ̓ ΔΙΒΤΚΙΟΙ͂Ν ΑΝ ΣΑΔΝὈ5. ΒΥ α. ΠΕΥΒΡΑΙΕ ΈΜΡΒΕΥ, (Εν [ΠΠυβἰταϊοθᾶ, 15. 6ά. 

"Κ Ἡείά “ Ῥγαύγαρ 977 Το τυνις ἀγα δηεζαίζρερς,᾽" ἐς Ογιδ 77οζ,, 35. 643. Ι 63. ἩΟΚΙΟΌΖΤΟΚΑΣ ἘΝΟΙΔΕΞΚΙΝΟ : Ἑατπὶ Βυπαϊηρο, Μοιίνευ Ῥονγθῦβ δπα Μδοβίποιν οἵ {πὸ Θιοδαϊηρ, ΕἸοΙά Μαοβίποϑ, ἀπά Τρ] ουθηΐβ,. ΒΥ α. Η. Ανρκενϑ, (Ὁ. ΠΙυκίγαϊθά. 35. ' 
66. (ΓΑΥ͂ ΖΑΜΝΕ ΑΝ ΣοΟάῖν ΘΖ. ΒΥ Ῥτοίεββοῦ ε ΘΟΝΑΙΠΌΒΟΝ. 15. 

ὦ 111 Υ, ΠΕΚΟΜΑ͂ΜΙΖ"5, ΑΝ ΣΑ͂ ΜΕΡ’ς ΔΙΕΑΖΦΥΙ͂Σ ᾿ ἈΒΟΚΟΝΈΕΚΕ, ἴογ Δϑοογίδ! Πρ δὲ βρης ἐπ ναϊὰθ οὗ ΔΗΥ͂ απδηξν οἵ (οσπη, τοπὶ Οπο Βι5Π6] ἐο Οπς ἩΗμππατοᾷ υατγίοτο, δὲ Δ ΠΥ ρῖνοπ ῥτῖςο, ἔγοπα ΞΖιια ᾿ 5 Ρεῦ τ. ὙΊΠ ἀρρτοχίπιαίθ να]θς οὗ ΜιΠβίοποβ, ΜΊΠ]ννοσῖκ, ἕο. 15. Ἱ 
140. 5072.5, ΜΑΝ ΟΣ .5, ΑΝ σρορς. (Νο]. 1. ΟΥΤΤΙΙΝΕΒ ΟΚ Ϊ ΜΌΡΕΚΝ ΒΆΚΜΙΝΟ.) ΒΥ ΒΕ. ΘΟΟΤΊ Βύυκν. γοοάοσαξς. 25. 
141. ΔΑ ΚΛΊΝΩ ΑΔ κά να ΞΦΟΟΔΟΜΖΥ͂, Νοίες, Ἡϊ5ἰουίοα!. «πα Ῥτγδοίϊοαϊ, οα. (Υ0]. 2. ΟΥΤΤΙΝΕΒ ΟΕ ΜΌΡΕΕΝ ἘΛΕΜΙΝΟ.) ΒΥ Κα. ΘΟΟΤΤ ΒυκΝ. γοοάοιις. 45. 
142. 5ΖΌΟΟΚ; ΟΑΤΊΖΕ, 5ΞΗ2ΕΡ, Ανρζρ ἤποριδς. {01 

ΟΥΥΤΙΝΕῈΒ ΟΕ ΜΟΡΕΕΝ ἘΕΛΕΜΙΝ6.) ΒΥ Ε. ΒΟΟΤῚ ΒυκνΝ. Ὑνοοάοαΐα. 25. Θὰ 
145. ΦΑΙΚΥ͂, ΡΙΟ5, ΑΔ ΡΟΟΖΣΤΑΥ͂, Μαπαρειηβηΐ οἵ 6. ΒΥ. Κ΄’ ΘΟΟΤῚ Βυκν. ὙΠ Νοίοβ οα ἐμ Πίβθαβθϑ οὗ ϑίοοκ, (Κ0]. 4. ΟΟΤΤΙΝΕ5 ΟΕ ΜΟΡΕΕΝ ΒΆΚΜΙΝΟ.) Ὑνοοάοιυΐδ. 28, 
146; ΟΣ ΣΖΖΑ  ΤΠΟΛΝ, ΟΣ ΘΕ ΣΩ ΟΖ,. ΖΚ ΦΑΖΙΟΙΝ, ΑΝ 

ΚΕΟΙΑΜΑΊΤΊΙΟΝ ΟΕ ΚΑΘΤΕ ΤΙΔΝΏ. ()ο]. 5. ΟΥΥΤΙΝΕΒ ΟΕ ΜΌΡΕΚΝ. ΕΑΚΜΙΝ6.) ΒΥ Ε. ὅοοτι Βυκν. νοοάουΐξ. 258. δά. Ι 
αἴ Νοβ. 140-1-2-5-6, ἴπ Οπὸ γο]., Βαπάβοπηθὶν Β4]-Βουπᾶ, πε ε]θα “ ΟΥΎΓΙΝΕΒ ΟΕ ΜΌΡΕΚΝ ΕΆΚΜΙΝΟ. ΒΥ ΒΟΒΕΚΊ ΘΟΟΤῚ ΒυΕΝ, Ργοε 125. } 
1γῆ. ΕΚ ΟΖΖ 71Κ22.5, Τὰς ϑΘοϊεμεο ἀπά Ῥιοβίδθις Ὁυΐξατο οἔ. ἘΥΟΠῚ 

[Π8 ΕἼΘΠΟΙ οὗ θυ ΒΕΕυπ,, Βονςοᾶ ὈγΥ αεο. ασιεννυ. 187) νοοάςσαξ. 8.6» Ὁ 
198. ΚΠΖΕΕΡ; ΤΗ͂Σ ΠἸΘΤΟΔΥ͂, 5.1. σΟΤΟΌΖΔΕ, ΕΟΟΜΝΟΜΖΖ, 4. 

ὈΙΒΈΕΑΘΒΘΕΘ ΟΕ. Βν Ὑ. Ὁ. ΘΡΟΟΝΕΒ, ΜΙΕΟΥΝ.Ο,., κο. Ἐουτίῃ Ἑαϊείοη, ΠΟΠΒΙ ἄθγαθ]ν οπ]αγροᾶ; τ ἢ παυπιθγοις ἤπὸ Θηρτανίηρδ, ἱποϊπαϊηρ 5οῖη6 ΒΡΘΟΙ πη η5 οἵ Ναδνν ἀπά [πιρτονϑα Βτϑοᾶς. 366 ᾽ὈΡ. 35.64.8 
201. ΑΖΟΠΕΝ ΦΘΑΚΡΕΜΝΙΝΟ ΜΑ2Ὲ ΞΑ5Υ. ϑμονίπρ μον ἰοὺ ΤΘΡᾶτα ἃπᾶ 1δῪ οὔκ [Π6 ρστουπᾶ, ἔῃ Βεβέ πιρδαης οὗ Οὐ] Ἰναξϊπρ ονοσυ Κπονπο ὐοθόλοα δηᾶ ἩρτΡ, ἢ συ]έαγαὶ ἀϊτγθοξίοης ἴοσ ἐπ 6 τηδπαροιηθηΐ οὗ [Π6ηὶ 411 1π6 γεαγ τουπᾶ. Βυ ΘΈΟΕΒΟΕ Μ. Ε. ασμέννυ, Ἑάϊίοσ οὗ "" Ο]οπηγ᾽5 11185- ἰταϊθα ατάθῃ ΑἸπηαπδοῖ,᾽ ἀπᾶ Αὐΐῃοσ οἱ “ ΕἸοτὶ συ] έαγο,᾽ ἄς. 15. 6.1 

Ϊ 

ΓΞ 751ὲ 1 εἐιαοαΐες ἐλαΐξ ἔζοεσ σοζει γα» ὧδ “αά δζγογιγῖν δοτγιαῖ αὐ Θά. ἐχέγα. 
σ΄ ΄΄ῤ--π΄ῤ΄ππ-π-πτππτπΦπΦ 

π--πὲ’ ------ΞΞ..-- το 5 .1..-- - ἂν’ 

ΓΟΝΘΌΟΝ : ΟΚΟΘΒΥ ΠΟΟΚΎΤΟΟ. ΑΝῸ ζςο.; Ρ - 



; ΨΈΑΛΙΕἾ5 ΕὔΡΙΜΕΝΤΑΒΥ 5ΕΒΙΕ5. 9 
᾿ Ὡ- 

ΕἾΝΕ ΔΑἈΤΡΆ, 
20. ΣΕΚΘΡΕΟΤΊΙΨΕ ΣῸΚ δΒΕΩΝΝΕΚΒ. Αἀαρίεά ἰο Υουηρ 

Θευάοηίβ απᾶ Απιαΐουτσβ ἴῃ Ασομιθοίυτο, Ῥαϊηξίηρ, ο. ΒΥ ΘΟΕΟΚΟΕ ῬΎΝΕ, 
᾿ Ατεϑὲ. νοοάσαξς. 25. ἈΝ} 
422 6σ14.5.5 5724 ΤΑ ΜΟ ; οὐ, Ῥαϊηιηρ οα α]α55, ΤῈ Ατί οἵ, (οπι- 
᾿ς ἃς Ρτίβιηρ Πιγθοίίοης ἴοσ Ῥγθηαγίπς [Π6 ῬΙρτηθηίβ απηα ΕἼ ιχοβ, ᾿αγίηρ {Π6 πὶ ΠΡῸΠ 
᾿ ώ4: {πῸ 611855, απ ΕἸ πρ οὐ Βυγπίπρ 'π {Π6 (ο]ουτβ. Ετοπὶ πο ἀοσπιδη οἵ Ὁ ζτ, 
᾿ “ ΟἜΒΒΕΚΥ. Τὸ ΜΈΓ 15 δἀὐάοαᾶ, ἀπ ΑΡρροπαᾶϊχ οαυ ΤῊ ΑΚΤ ΟΕ ἘΝΑΜΕΙΙΙΝΟ, 
Ὶ δο., ἢ ΤῊΕ ΑΚΊ ΟΕ ῬΑΙΝΤΙΝᾺ ΟΝ (1.455. Ετοῖ ἴμΠ6 ἀογδη οἵ ΜΑΝΌΟΕΙ, 

Οττοὸ ΕΚΟΜΒΕΚκΟ. [π Οπα Ν᾽ οΪα "6. 25. 6ά. 
69. ΜΟδ]Ο, Α ἸῬυάιϊπηεηίατνυ δηᾶά Ῥυδοίίοδὶ Ὑγεαίίΐβα. οθὐ.0Ό ΙΝ 

Πυπίογοιι Εχαπιρ]ο5. ΒΥ ΟΗΛΕΙΕΒ5 ΟἬΠΠῸ ΘΡΕΝΟΕΕΒ. 25. 6ά. 
ηι. ΙΑ ΜΟΖΟΜΊΖΕ, Τὴ Ατί οἵ ῬΙ]αγίηρ ἴΠ6. 1 παπλεγουβ Ἐχεῖ- 

οἶ865 ἀπᾶ [,οϑβϑοπβ. ὙΥ τἰἐἔθη απᾶ ϑοϊθοΐθα ἔγοια ἔπ Βεϑί Μαβέίοσβ, ὉΥ ΟΡ ΚΙ Ε5 
ΟῊΠῸ ΘΡΕΝΟΕΚ. 15. 6ά. 

81, ΣΑΣ ΝΊΝΟ ῬΟΡΟΖΑΚΕΩΕΥ͂ ἘΧΡΖΑΖΧΝΕΖ,, ἱμοϊυδῖἭῇηρσ ἘταβΟΟ, 
ΟἹ], Μοϑβαῖς, δναίογ (οϊουγ, δνγαίογ- 61455, Τοπιροσγα, Εποαιϊϑίϊς, Μ|Ιπίδξαγο, 
Ῥαϊπίϊπσ οα ἵνοτυ, Ν  Ί] πὶ, Ῥοίίογυ, ἔπαπιοὶ, (1455, ἄς. 18 Ηἰϑίογιςαὶ 
ΘΙκοίοποβ οἵ {πῸὸ Ῥτορυθββ οἵ {πὸ Ατὸ Ὺ ΤΉΟΜΑΒ ΟῊΝ αὕχποκ, αϑϑιϑιοα ὈΥ 
ΤοῊΗΝ ΤΙΜΒ5, Ε. 5.4. Εουσγ Ἑατοη, γον δηα οπ]αγρϑά, νι ΕὙοπ Ιβρίθοθ 
αὐὰ Ψιρποίίο, 55. 4 

186. 4 ΠσΟσΚΑΜΜΙΑΚ ΟΣ ΟΟΣΟΟΔΙΝΟ, δρριιεά ἰο Τεοοτδίνα 
Ῥαϊπεϊηρ απᾶ {πὸ Ατίβ. Βν ΘΈΟΚΟΕ ΕἸΕΙΡ. Νὸν Εάϊέίοπ, οπ]αγροά δπά 
ταἀαρίοα ἰο {πὸ 1756 οὗ {πΠ6 Οτπαπιθηΐαὶ Ῥαϊηΐοσ ἀπαᾶ Ἰ)οβίρπιοσ. ΒΥ Ε1115.Α. 
ὌΑνΙρδοΝ, Αὐΐποσ οἵ “ταν προ ἴοσ (ατγροηίογβ," ἄο. ΜῈ ἔνο ΠΟῪ 
(οϊουτγοά Ὠῖαρταπιβ πα πυπιδγοιιβ ρτανὶηρδ οη νοοά. 45. 

ΑΒΙΤΗΜΈΤΙΕΟ, ΑΕΟΜΕΤΗΕΑΎΥ, ΜΑΤΗΕΒΜΑΤΊΙΘΒΚ, 
ΕΤᾺ. 

22. ΣΠΑΤΗΣΜΑΊΤΖΟΑΣ ΤΥΘΤΑΚ ΟΜΕΛΔΜΊ., ἃ Ὑτεαῖῖβα οα; ἴῃ Ώ]Οἢ 
ἐμοῖσ Οσοποίγασεξίοη απᾶ {πὸ Μοιποας οἵ Τοβεϊπρ, Δα] βεϊηρ, ἀπ {Πςῖπρ {Π6πὶ 
416 σοποίβοϊν Εχρ]αἰποᾶ, ἘΒγ 7. Ε΄. κλτηξκ, Μ.Α., οἵ τὴ6 Ἰλογαὶ ΜΠΠΙαγΥ 
Ἀσαδάοδαν, Δ οοϊ ννοἢ. Οτὶρίηαὶ τ οη, ἴῃ τ νοὶ]., ΠΠ]αβέγαϊθα, 15. 6ά. 

5." 71 ογασγίης ἐλε αὖουε, δέ εαγε με ἴο σαν, “ Ογιρίιας αἰ ξέϊογι,᾽" οὐ στο ἐδ γιτετε δεν 
ἮΝ ἐλε “56.;7γ165 1935 ίο ατεέιριεισλ τ ,0ο»ε ἐΐλὰε Ἐριεϊαγρεαΐ Εξατέϊογε 1η1.3 τὉοὐδ. 

5. τ68-ο-70. 
6ο. ΖΝ ΑΝ ἘΝΟΖΝΦΕΚΙ͂ΝΟΕ ΘΟΔΥΖἜΎΥΩΧΟ, 4 Ἰτθαῖβε οἱ; 

χνῖ τ 411 τ ΜΙ οάδθτγη Ἱπιργονοπιοηΐβ. Ατγαπηροᾶ ἴὸσ πὸ {56 οἵ ϑοῃοοὶβ απὰ 
Ῥτείναϊο ϑειάοηῖβ ; αἶδο ἴοσ Ῥγαοτῖσαὶ Τιαπᾶ ϑυγνουοῖβ ἂἀπᾶ Εηρίπθοσβ. ἈΠΐΥ 
Τὶ ΒΑΚΕκ, ΟΕ. Νὸον ΕἙάἀϊείοπ, τονϊϑεὰ Ὀγ Ερινάκὺ Νύυσενι, (.Ε. 1Π0υ5- 

ὟΝ ἀγαϊοα νυν Ρ]αΐο5 απ Τα σταπιβ. 25. 
61". ΚΕΑΡΥ ΚΕΟΚΟΝΖΙΑ ΣῸΚ 7525 ΑΡ ΜΕΑΘΟΚΈΕΜΕΝΤ ΟΣ 

ΤΑΝΏ. ΒΥ ΑΒΕΑΗΑΜ ΑΕΜΑΝ, ϑομοοϊπιαβίοσ, ὙΒυσ] εἰρη, Βοᾶς. Τὸ ψΒΙΟΠ. 
ἰ5. αἀἀοά ἃ ΓΔΡ]ο, 5Βῃοννίην π6 Ῥυῖσο οἵ Ἄν οσκ, ἔγοτῃ 25. δα, ἴο ζ1 μοῦ αςτο, απά 
ἼΔΌΪος. ἴοσ {πὸ Ν αἰιδίίοη οἵ 1ναπα, ἔγοπι 15. ἴο ζίτ,οοο Ροῦ δούθ, ἀπὰ ἔγοπι Ομ 8 
οἷο ἴο ἔννο ἐπουξαηα δογθβ 'π οχίοηξ, ἕς., ἕο. 15. 64. ὸ 

"6. ΣΕΘΟΚΡΊΖΨΕ σΟΣΟΜΕΊΤΖΑΥ, δὰ ἘΠεμλεηΐαν Ὑτεαίϊβα οἱ ; 
μὴ ἢ ἃ Ἴποοτν οἵ ϑθδάονε απᾶ οἵ Ῥογβρβοῖϊνο, οχἐγαςιϊθα ἔγοπι {πὸ Εσοποῦ οὗ 
α. Μονοξ. Τὸ ψμῖ ἢ 15 αἀἀοά, ἃ ἀδβοσγὶρεϊοη οὗ τπ6 Ῥυϊποῖρ]οβ ἀπᾶ Ῥγαςσεῖοο 
οἵ Ιβοπιοίγι σαὶ Ῥτοϊοοζίοι ; {πὸ νΒοΪα Ὀοϊηρ ἱπέοπ ἀορα ἃ5 δὴ ἱπιγοάδασεϊοη ἴο {Π6 
Αρρὶϊοαϊίοι οὗ Ἰ)οβοτγιρεῖνο ἀθοπιθέγυ ἴο νατίουβ Ὀγάπομοβ οὗ ἴπ6 Ατίβ ΒΥ 
7.1. Ἡκάτηξπ, Μ.Α. ἸΠΠαβιγαϊοα νν ἢ τᾷ Ῥ]αΐθϑ. 25. 

173. ΣΚΑΟΙΖ7ΟΑΣ ΖΑΝΕῈ σΞΟΜΕΤΑΥ͂: δπἰνηρ 86 δϑἰτρ]εϑὶ 
Μοᾶος οἵ (οπβίγιοιιηρ ΕἸρ γος σοπίαϊποα ἰπ οπα ΡΊαπο απὰ (δοπιοίτιςαὶ (οπ- 
βέγαοιίοη οἵ το ἀτουηά. Βγ 1. Ε. ἨΈΑΤΉΕΚ, ΜΆ. ὙΠ 215 Δ οοάουῖβ. 25. 

1709. ΛΟΥΕΟΊΖΟΝ: Οὐ μορύαρῃῖο, Τορορυαρῃῖο, ἀπὰ Ῥεβρεοῖϊνα: 
σἰνίησ τπ νατῖουβ ΜΙ οἄος οἵ Ποϊποαξῖηρ οι] ἃ ΕΟτγπὶβ ὈῪ (οπβίγασίοπβ οη ἃ 
ϑίηρ]ο ΡΊαπο ϑυτίασθ Βγ 7. Ε΄ Ηκαάτηξεκ, Μ.Α. [75 Ξγεῤαταΐίον. 

"ἢ 7.λε αδουε ἔλγεὲς υφέμνρσς τοῦὲ οι α ΟΟΜΡΙΕΤΕ ΕΙΕΜΕΝΤΑΚΥ ΟΟΥΚΒΕ ΟΕ 
ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΑΙ, ΚΑΝΥΙΝα. 

ἕξ 7λεῖ ἐπα τοαΐες ἐλκαΐ ἐλέσε υοὐδ. παν δε λαά οἰγοησὶν δομπαῖ αὐ δα. ἐχίνα. 

ἢ) ΘΤΑΤΙΟΝΕΚΒ᾽ ΗΛΙ], ΓΟΟΕΤ, ΓὔΡΟΘΑΤΕ ΗΠ], Ε.ς. 



ΙοΟ ΜΈΛΙΕἾΘ ΕὔΡΙΜΕΝΤΑΒΥ ΞΕΚΒΙΕΘ, 

Αὐϊηχηρϑίϊο, αρϑοχηθίνν, ἹΜαϊπμουηδίϊοβ, δἷο., εοριεἠγιεει. 
832. ΠΟΟΜΧΩΜΖΣΜΟΙΑΣ δΟΟΚ. ΚἜΈΞΡΙΛΟ. ΤΙ Ὁοπιπιοσοῖαὶ ῬΉγαβοε «ΠΩ ἘΟΥΠῚ5 ἴπ ΕΠ Ρ]15}, ΕὙΘΠΟΙ, Τἰα]ίαη, ἀπᾶ Οογηηδῃ. ΒΥ ΤΑΜῈ5 ΗΆΑΡΡΟ Μ.ΑΑ., Ασα τηθεῖοα] Μαβίοσ οὗ ΚΙηρ᾽5 Οο]]6ρο ὅοποοὶ, Τοπᾶοη. 15. 6ά. 84. ΑΚΙΤΗΜΕΤΊΟ, ἃ ἘΛυἀπηθηέαγν ΤΥθαίϊσθ οἡ : ψ ἢ ΓᾺΠ] ἘχΧρΙδηα ἐϊομς5 οὗ 15 ΤΗθογοίῖοαὶ Ῥυίποῖρ]θβ, απ πα θγοις ἸΟΧΑΤΉΡΙ65 ἴοσ Ῥγαοξϊοθ. ἘῸ {πο 1756 οἔ Θοῇοο]5 ἀπᾶ ἴον Θ6 1 πδέσγποξίοῃ, ΒΥ 7. . Υουνο, Ιαξ6 Ῥγοίδδεβοι οἵ Μαιποπιδέϊος ἴῃ Βοϊίαςε Ο]16ρθ. Νὸν Εδιείοη, νγῖ ἢ Τπᾶθχ, 15. δά. 
8. Α Καὺ ἰοὸ πὸ δθονο, σοπία! προ Θο]αίϊοπβ ἴῃ [111 ἕο {6 Ἑχογοῖβθϑ, ἐορϑίποι Ὑνἢ (ΟΠ πηοηΐς, Ἐχρ]απδέϊοηβ, απ Ἱπηρτονοᾶ Ῥγοόοθββοβ, ἴοσ ἐπ6 ἴἴξ6 ὁ Τοδοποῖβ ἀπα Τ]παββιβἐθα ΓΤ, ΘΑΥΠΟΥΒ, ΒΥ. Κα. χοῦυνα. 15. 6. Ἶ ὃς. ΞΟΟΑΤΙΟΜΝΑ͂Σ ΑΜΚΙΤΕΗΜΕΤΙ Ο, ἈΡΡΙοα ἐο Οπεβεϊοης οἵ Τηΐογοϑέ δὃ:Ἐ, Αππιίῖθ5, ΤΠ 1{6 Αϑβιγαποθ, πᾶ (θπογαὶ (Οπητηοῦοο ; ΜΠ νατίοιιβ ΤᾺ0165 ἈΥ͂ ΒΊΟΝ 411 ( δ] ου]α ϊοη5 την Β6 ΒΎΘΔΕΥ [δο!]ΠΠαΐθά. ΒΥ ὟΝ. τ ρθιεν. 25. 
δ6. “ΣΟΞΡΔΙΛΑ͂, τῃ6 Ἐ]οηηθηΐς οἵ. ΒΥ ΤΑΜῈ5 ΗΆΡΡοΝν, ΜΆ. ΘΘΟΟΠΩ͂ Μαιποπηδέϊοαὶ Μαβίοσ οἵ ΚΙπρ᾽5 ΟΟΙ]]ορο ὅϑοῃοοὶ. ὙΝΊΝ ΑΡρροπᾶϊχ σοΟμ ΑἸ ΠΡ τ 5 ΟΟΙ]Δ ΠΘΟῖ5 Τηνεβιϊραίίοηβ, απ 4 Οοϊ]δοξίοι οὐ Ῥγοβίοιης ἴπ ΨΔΤΙΊΟΙΙ5 Ρατίβ οὐ ΑἹροῦγα. 25. 
86 Ἐ, Α ΚῈν ΑΝ" ΟΟΜΡΑΝΙΟΝ ἴο [ἢ δβογα ΒοοΙς, ξοτπιΐπρ' ἀπ οχέοπϑῖνο τορδϑιίοτυ οὗ ΘΟΙνΘΩ͂ ἘχαηρΙο5 αηᾶ ῬΙΟΒΙ 5 [ἢ ΠΠ]αβίγαξίοπ οὐ ἘΠ6 νατίοιιβ Ἐχροάιϊθηίβ ΠΘΟΘΘΒΑΤΥ 1Π ΑἹΡΟΡταῖσαὶ Ορογαίίοηβ. ἘΒΡΘΟΙΔΠΥ δἀαρίοα ἴον 561{-Τηϑέγας ἐϊοη. ΒΥ 7. ΒΕ. γουνα. 15. δά. : 
88. ΞΟ, ὙΗῈ ἙΤΕΜΕΝΊΘ οΚ:; ὙΠ ΤΩΔΗΥ͂ 8 Ἶ0η8] Ῥιοροβίἰοης ὃ9. «ἀπά Ἐχρ]απδίουυ Νοίθβ : ἔο πο ἰ5 Ρτθῆχθά, δὴ Τηἰτοάδαοίοιυ Εβϑαὺ οπ Τορῖο. ΒΥ ΗΈνκΥ ΤΑνν, ΟΕ. 25. 6α ἢ 

ἜΑ δοζα αἶδο δε2Ζαγαΐεζν, σή. :-το 
88, ῬσοΙρ, ΤΠ ΕἾτϑε Τῆτθθ Βοοκβ. ΒΥ ΗΈΝΕΥ ταν, ΟἸἿ, ὁ χος 
8ὃ9. ἘΠ, ΒΟΟΙ 4, 5, 6, 11, 12. ΒΥ Ηξνβὺ Τᾶνν, (.Ε. 15. 6. 
90. ΑΛΝΑΖΣΥΖΖΟΩΑ͂Σ ΦΕΟΜΕΤΖΤΕΨ ΑΔ ΟΟΛΟ ΘΕΟΎΧΟΝΣ 

ΚΙηρ᾽5. (Ο]]6ρα ϑοθοοὶ, Τιοπάοη. Α Νὸν Ἑδιοη, το- τυτιἐξοπ πᾶ δαϊατρος ἘῪ 17. Ἀ᾿ Ύουνο, [ουιποτῖν Ῥυοΐδθβου οὐ Μαιβοιπδεος δῇ Βε]αβὲ (ο]]αρο. 25. 
91. ΦΖΗ͂ΝΕ ΤΚΙΘΦΟΝΟΜΈΕΤΑΥ͂, ἴμ6 ἘΠοπιοπίς οἵ, ΒΥ ΤΑΜῈ ΗΆΑΝΝ, Τουπλθυν ΜΙ δ μοπηδίϊοαὶ Μαςίοσ οὗ ΚΙΊηρ᾽5 (Ο]]ορο, Τοπᾶάοπ, 15. 
92. 5ΘΗ͂ΖΑΖΟΑάΑ͂Σ ΤΑΣΤΟΝΟΖΧΕΤΡΝ Υ, (ῃ6 Ἐ]επιεηΐβ οἵ. ΒΥ ΤΑΜῈ8 

ἮλνΝΝ. Ἐθνίβϑά ὃν ΟΉΗΑΒΙΕ5 Η. Ἰόνιανα, Ὁ. σοὶ 
Ἢ Οὐ τὐτέχ “776 ΚΕ Ζοημογιές 9 θζαγιθ 7) γὙ2 9 7107719 77.γ,᾽" 22 Ογ16 ΤοζΖεγ,26, 25. 

93. ΠΕΔΘΌΖΚΑΤΙΟΝ ΑΝ ΜΕΑΟΔΩΝΩ͂, ἴον ϑιαάεπίς απᾶ Ῥίὰς 
ἐἰοα] 56. ΜΈ {πο Μοπβυτζαξίοη αἀπᾶ Τι ον ]]]πρ' οἱ Τιαπά ἔοσ ἐμ Ῥαγροβοβ οὗ Μοάογη Ἐπρίποοτίπρ. Βν Τὶ ΒΑκΚΕκ, (Εν Ναὸν Εδιίξίοη, ἢ Οοχσγδοίίοηβ δηᾶ Αἀάϊίοηβ Ὀγ Ε᾿. Νύσεντ, (.Ε. [1Ππ05ἰταίοά, 15, δα, 

ιοι ἢ. ΜΕΑΒΟΚΕΘ, ἩΨΖΕΙΟΚΖ5, ΑΝῸ ΜΟΜΝΕΥ͂Σ ΟΣ 411 “,ά- 
Ζ7ΟΔ 5, απᾷ δῷ Απαῖγϑὶς οὔ ἐπὸ ΓΟ τι βείδη, Ηδρτονν, απᾶ Μαμβοπιοίαδι ( δ]οπάαγβ. Βυ Υ. 5. Β. γοοιηουϑε, ΕΒ.Α.5., ἄσ. 18. 6, 

102. ΖΧΙΖΈΟΚΑΣ ΘΑΣΟΟΣ ΟΝ, Ἰλυαϊπιεπίαυυ ὙΤχθαίϑε οα ἐπ, ΒΥ 
ἩΟΜΕΚΒΗΑΜ (Οχ, Β.Α. [1ΠΠυπὲἐταξθᾶ. 15. 

103. ΖΨΖΕΟΚΑ͂Σ ΟΑΣΟΟΣ Ὁ, Ἐχαναρ]ες οη {Π6. ΒΥ ΤΑΜῈΒ ΗΑνν, 
Ἰαΐθ οἵ ΚἸπηρ᾽53 (ο]]ορο, Τοπάοη. 1Πυ5ἰταϊοᾶ. 15. 

ΙΟΙ. ΣΙΣΕΕΚΕΜΖ7ΖΑ͂Σ ΟΑΣ ΟΣ 5, Ἐ]εμηοπίς οὐ {Π6. ΒΥ. 5. Β: 
ΜοουΉοῦϑε, ἘΝ .4.5., ΚΟ. 15. 64. 

τοῦ, ΛΖ ΧΘΛΖΟΖΖ, ΖΈΟΝ, ΟΕΟΜΈΤΕΥ, ΑἸΘΈΒΕΑ, ΑΝῸ 
ῬῬΕΙΘΟΝΟΜΕΤΕΚΥ, ἴπ δε Μποιηοηΐοαὶ [,6550Π5. ΒΥ [186 δν. ΤΉΟΜΑΒ 
ῬΕΝΎΝΟΤΟΝ ΚΙΚΚΜΑΝ, Μ.Α. 15. 64 

1306. 4 Κ7ΤΖΙΖΖ7Ε 770, Ῥλυαϊτηδηΐατυ, [ῸΥ (Π6 ΤΙςε οὐ Θοῆοοὶς δηα Θο]ῇ 
Τηβέγαοίίοη. ΒΥ ΤΑΜῈ5 ΗΆΡΡον, Μ... ἘΒονίϑοά ὈΥ ΑΒΕΑΗΑΜ ΑΜΑΝ. 
ἀα᾽ δἃ, 

1327. Δ Κεὺ τὸ ἩΑΡΡΟΝ᾿ 5 ΕΌΡΙΜΕΝΤΑΒΥ ΑΚΙΤΗΜΈΤΙΟ. ΒΥ Δ. ΑἘΜΑΝ. 15, δᾶ. 

[5 716 ἢ τηιάϊοαζες ἐλαΐξ ἔλεδο σοῖο. γα» δε ζαά ϑἤγογρῖν δοτεγαῖ αἴ 64, εχέγα. 
ΦἘΠὁὦἕΨΦΨΠΕορ΄ἍἕὌΠὌτρ“πρε“Ἅ“ο“πσοὁἕὥτ’ν“ονἔὁἝοὁἔὁἜὌὁηἕσὍὁὌεοεόΘορΒΨ.. ππεετε;γσ ριο. τ-«ι..ὰΔκςτῷᾺΨ͵ὧΕἕΙΊπσ-ὴῊῳσ:"""-“«----““-,-ϑδα“ῳ“π-ῷἔἐέσστ π΄ ἔτ φὍφἔὁἕΨἕΨοΨιΕοὅσὁὄὃἕνά σου... ““πῇα΄ὐ΄Πορσπ 

ΠΟΝΘΌΟΝ : ΟΚΟΘΒΥ ΠΟΟΚΎΥΟΟΡ ΑΝ. ζΟ,; 

, 



δ ΨΈΑΛΙΕἾΘ ΕΟΡΙΜΕΝΤΑΕΥ 5ΕΒΙΕ5. ἔχ ὰ 

Ατὶτητηθίίο, αθϑοχαθίσυ, Μαϊμοχαδίϊοβ, δἷο., οογίϊγιφίῖ, 
158, ΖΕ 5110 Ὲ ΚΟΖΕ, ΑΝ ΠΟΙ͂ ΤῸ ΟΕ 717; οοπίαϊπίηνσ 

1], Θαβυ, δηα 5' πηρ16 1πϑέγασέϊοπβ ἐο ροτγίοσπι 411 Βυϑῖποθς Οα]συϊδίϊοπϑ τ ἢ 
ἱ ὈΠΟΧΑΠΙΡΙ ΘΑ ταρί αϊν ἀπά ἀσοῦγαου. ΒΥ ΟΗΛΑΕΙΕ5 ΗΟΛΒΕ, Ο.(Ἑ. ὙΠ ἃ 

5146 Ἀλ116 1η ἕποκΚ οὕ σονοσ. 435.} 

168, ΚΑ ΨΧΖΝΟ ΑΝ ΑΔ να ᾿νΒΤΑ ΟΜΕΛΤ7.5. Ἰποῖυά- 
ἴπρ---Ἱ, Ἰπβίγαπιοπίβ θη ρ] ογθά ἴπ (ἰθοπηοίγίοαὶ απμα Μθομαπῖσαὶ Ὀγαννῖπρ, 
ἀπά ἴπ {π6 (ὐοπϑίγιοίίοη, (οργπρ, ἀπά Μοαβαυγοπιοπὶ οὗ Μαρβ απᾶ ῬΊδηβ. 
1, Ἰπδγαπιθηΐβ υϑ6α ἴογ {Π6 ραγροβοβ οἵ Αοοιυτγαίθ Μοαβυγοπιοηξ, ἀπα ἴοσ 
αι ῃπηοίϊσαὶ (οιηραξαξίοπβ. Ὦν 1]. Ἐς, Ἤξαάτηξε, Μ.Α., Ἰαΐθ οἵ 6 Εουδὶ 
Μηατν Ασαάοηην, Ὑ οοΙ οι, Αὐΐμοσ οἵ “ Τ)οβοσιρέϊνο ἀδοπιδέγυ,᾽ ἕκο., ἴο. 
1Ππυβίταϊθα, 15. 6ά, 

1609. ΟΡ77(04.2 ΤΥΘΤΑ ΟΜΖΕΜΖ,5. Ὑποϊαάϊηρ (πιογα Ἔβρεοα]]ν) Τ ]ο- 
50ΟρΡ65, Μίογοβοορββ, ἀπά Αρραγδίιι ἴοσ ρτοδαοῖπρ σορίεβ οἵ Μαρϑβ απᾷ Ρ]δ πη 
Ὀγν ῬΒοίορσαρηγ. ΒΥ 7. Ε΄ ΗΈΑΤΗΕΕ, Μ..Α. 1ΠυΚἰταίοᾶ. 15. 64, 

170, ΘΟ Δ ΥΦΥΝΟ ΑΝ Α5ΤΔΟΜΝΜΟΜΠΟΑΣ ΣΝ ΘΤΚ ΜΕΝΤι: 5. 
ΠΟΙ πα ϊηρ---Ὁἴ Τηδίγιπηθπίβ {]5οα ἴογ Πδίογμηϊ ηἷπρ πὸ (δοπιοίγιςαὶ Ἐδαΐξαγος 
οἵα Ροτίϊοη οἵ ἀστοιηᾶ. 11. 1πϑέγιπηθηίβ ᾿πηρ]ογϑά ἴῃ Αϑβίσοποπιῖοδὶ ΟὈβοσνα- 
[ἴΊοη5. ΒΥ 7. Ε΄. ΗΈΛΤΗΕΕΒ, Μ.Α. [1ΠυΞἰταϊεᾶ, 15. 6ά. 

νΣ 716 αὖουο ἑάγεσ σοζιερηθς )ογη: αγὲ δγ]αγροηεογιί ο7 ἐΐψα μέλον» ογέσιναζ τυονζ, 
““)μαΐλενγμαΐζοα 715 γτεγεογεές: ἐλε1γ Οογιοέγοΐζοι, ( αἴγτεδγεεγιέ, 7 65 ἐζρερ, αγιαῖ ζῦς,᾽ 
ἔλθ Εδλουόρέλ Εατέϊογε οὐ τυλέολ ἐς ογὲ δαΖο, φγέοα το. 641. (566 ,ο. 32 11. ἐλδ .327165.) 

χ68..) ΖΖ4 17 7ΕῈ7714.1104.2 ΤΑ ΤΑ ΟΜΕΜΖ5. ΒΥ 1. Ἐ. ἩΈΑΤΗΕΕ, 
ἸοοιΣ Μ.Α. Ἐπ|αγρθᾶ Ἐἀἰεἴοη, ἕο ἐπ6 πιοϑὲ ρατί θπείγοὶυ το - πυτ θη. ΤΠ 3 Ῥατγίβ ἃ5 
170...) ἀὔονϑ, 'π Οπο [μῖοΚ ΝΟ] απιθ. ὙΝΊΈ παπηθγουβ Π]Ππξέγαϊίομβ. 45. 6.1 

ιδῷ, 7715 ΟΟΜΡΩΕΤΕ ΜΕΑΘΟΛΚΕΔ; εἰμ ἐοσυίῃ ἐμ Μδαβατο- 
τηοηξ οἵ Βοατάβ, (1455, ὅζο., ἄς. ; Τπραμδ) -ϑ 464, ϑαπατο-ϑ᾽ θα, Οςξαροπαὶ- 
5.464, Ἰλουπᾶ ΤΊπθοΥ ἀπά ϑίοπθ, απᾶ ϑέαπαϊηρ Τπωρθοσ. ΠΗ ἃ Ταῦ]α 
5Πουνπρ [Π6 5011 1 οὗ Πδυγῃ οτ᾽ εἰρμ- θα ἐἰπηθοσ, οὐ οὗ δὴν οοΐαροπαὶ- 
5464 οο]ππιη, (ΟΠπΙρΙ]οα ἴοσ ΤΊ Ρου- σγονγοσβ, Μοτγομβαπίβ, απ ϑυσγνθγοσσ, 
Θιοποιλαβοηβ, Ατοβιξθοίβ, πᾶ οἵμοῖθ. ΒΥ Ειοηλὰρ. Ηρετον. Τμϊτγὰ 
Ἑάιοοη, νυἱ τ να] 016 αἀάϊεοπ5. 45.; γον θουπᾶ ἴῃ ἸΘδΈ μου, 55. 

1906. ΖΣΩΞΟΚΥ͂ ΟΓ ΟΟΜΡΟΟΝ ΣΝ͵7ΣΑΚΕ.51 ΑΝ ἀνϑδῦξ 
ΤΙΕΒ; ὙΠ ΤΆΡ]65 οὗ Τοραγι ἢ πη5. ἴοσ {π6 ποσὰ 1 συ] Οοπηρυξαίϊοης οὗ 
Τηΐογοϑέ, 1)᾽βοοῦηξ, Αππαϊεῖθβ, ἅς, ΒΥ ΕΕΡΟΚ ΤΗΟΜΑΝ, οὗ ἐμ ϑοοϊδεξ Ογέαϊε 
ΜΟΙ τ, Ῥατῖβ. 45.282. 

τι99. ΧΛΙΖΌΖΙΙΠΧΕ ΟΑΣΟΟΖΔΑΤΤΟΛΒ; οἵ, Ἑδθν απὰ Οοπιρεπάϊοιις 
Μοιμοᾶς οἵ Ῥογίογπιϊπρ {μ6 νατίοιιβ Αὐἰτῃπιοῖϊσαὶ Ορογαξϊοπς τοααϊσοᾶ ἴπ 
( Οπλπιογοΐα] ἀπ Βαβῖπο55 Τταπβαοίίοηϑ; ἐορϑῖμον τὶ ΕΠ χρ]απαίϊοηβ οὗ 
Τοοΐπια]5 ἀπᾶ Το δοϊπια 5, βονογαὶ [756] ΓΆΡΌ]65, απᾶ αη Εχατϊπαϊίοη απὰᾶ 
Τοϊβουββίοη οὗ πὸ θαδὲ ϑοβθπιοθ ἴοὸσ ἃ ᾿ροῖπιαὶ Οοίπασς. ΒΥ ΠΆΝΙΕΙ, 
Ο᾽ἀοῖμαν. Ὑνθηῖν- ἢ Ἑἀϊεῖοπ, οοτγθοΐθᾶ ἀπᾶ οπ]ατροᾶ ὃγ 1. Κα. ὕουνο, 
Τουπιοῦὶν Ῥτοΐθϑϑου οἱ Μαιμοπιδέϊοβ ἴῃ Βοϊΐαβε ΟΟ]]ορο. 35.1 

204. ΤΑ ΠΕΖᾺ ΤΊΟΑΣ 74.81.5, ἴον Τυροποπιδίτοαὶ, Αϑίγοποπηῖοαὶ, 
πα Ναῦεῖσα] (]ου]αοπβ ; ἐο ὑνμΐοἢ 15 ργοῆχοαᾶ ἃ Ττγοαξῖβο ου Τιοσαυ ἢπι. 
ΒΥ ΗενκΥ [νν, ΟΕ, Τοροίμοῦ ΠῊ ἃ ϑοτῖθβ οὗ ΤΆΡ]Ὸ5 ἴος Νανὶραίϊίζοη 
«πα Ναυίῖοαὶ Αβίγοπομηγ. Βγν 7. κὶ. ὕουνο, ἔοσγπιοσῖν Ῥγοΐδββογ οἵ Δίαΐςμος- 
πιαίϊοϑ ἴῃ Βο]αβδε (Ο]]θρο. Νον Ἑαϊοπ, 35. 6,1 σηςέ ῥιεὀἐιλεά. 

ΜΙΒΟΒΕΙΑΝΕΟΙΞ ὙΟΠΌΜΕΒ. 
36. 4 ΣΙΟΠ ΠΟΝΑΚΥ͂ ΟΥ ΤΕΚΙΜΒ μροά ἐν ΑΝ ΟΣΖΤΈΕΘΟΤΟΔΕ, 

δύ ΝΟ, ΝΩΜΈΕΈΕΚΜΝΟ, ΝΟ, ΜΕΤΑ ΣΝ ΟΥ, ἀκ ο.- 
ΟΔΟΟΥ͂, ἐλ ΝΕ ΑἸΚΤ, 5... ΒΥ Τοὴν ὕνεαιε. ΕἸΒΗ Ἑάϊεοη. Ἐ ονςοᾶ 
ὃν ΝΌΒΕΚῚ Ησντ, ΕΝ’, Κϑορον οἱ Μιπίπρ Εθοοτᾶς, Νυμιθγοιβ ΠΙὰ5- 
ἐγατοη5. 55. ΟἸΟΙἢ 1ἰπὴρ ; ὅ5. οἱοί θοατᾶς. 

5ο. 775 ΑΗ ΟΥΓ ΟΟΝΤΚΑΟΙ͂Θ ΣῸΔ ἸΣΟΝΑΘ ΑΝ .8}».- 
ΟΕ. ΒΥ Ῥλνιρ ΟἸΒΒΟΝΒ. ΤΕϊγά Ἑάϊείοι, σονϊβοὰ απᾶ σοὨΒ᾽ ἀθυδ 
ΘηἸατροῖ. 429. 

τς ἧς : ΕΝ ΕΣ ΕΟΘΦΧΑΡΆΡΕΕΣ πυδασα δδεονες ας, τρτας δσανς Ξδεν νόδαδι ΩΝΝΝκα, δδὲι οι, ταν ἀδααδαῦδιι οὐδου τα ας 
ΕΣ 7.16 1 ὑιαϊτοαΐες ἐλαΐ ἐλεδο σοῖς. τῬίαν δὲ λαά δύγοσῖν δομηαῖ αὖ δα. ἐαχέγα. 

γ) ΒΤΑΤΙΟΝΕΙΚΒ᾽ ΗΛΙ, ΟΟΥΚΊ, ΓΡΟΑΤΕ ΗΙΠΠ1,, Εν. 



12 ΜΈΛΙΕἾΘ ΕΡΌΘΑΤΙΟΝΑΙ, ΑΝῸ ΟΙἸΑΒΘΊΙΟΑΙ, ΒΕΕΙΕΦ, 

Μιβοθι] Θοὺ5. Ὑ Ο] χη 65, δογιξϊγιτιοα. 
112ὥ. ΜΑ͂ΜΝΟΔ2 ΟΥΓ ΟΜΕΙΣΖΤΙΟ ΜΕ2ΙΟΙΧΕ. ΒΥ Ἀ. ΘΟΟΡΙΝΟΙΟ 

Β.Α., Μ.Ώ. Ιπίοπάρα δ5 ἃ Ἐδιὶγ Οαυΐᾶθ ἱπ 411 σαβος οὗ Αροροϊάεπε «πᾶ 
Ἐτηογροπου. 25.1 ᾿ 

112}, ΜΑΔΝΑΟσΕΜΕΜΤΖ' ΟΥΓ ἨἩΣΑΣΖΤΗ,.. ΔΑ Μαιμυδὶ οὗ Ηοτμδ αοὸ 
Ῥογβοπαὶ Ηγυρίθπθ ΒΥ ἐπ ἔδν. 7 ΜῈ5 ΒΆΤΕΌ,. Β.Α.. αἷς » 

150. ΣΟΟ7Ο, Ῥυχα ἀπά Αρρ]ϊθά. ΒΥ 5. Η. ἘΜμενβ. 15. 64: 
152. ΣΑΦΟΖΙΟΔΑ2 ἸΝΖ5 ΣῸΝ ΧΝΥΕΘΤΙΝΦ ΜΌΟΝΦΥ Ὁ Σ 

δη Ἐχρ]απαίϊοη οἱ (πῃ Μοάδ οἵ Τγαπβαοεϊηρ Βυβίποϑα οἡ πὸ ϑέοοϊς Ἐχοβαηρο, 
Βγ ΕΆΚΑΝΟΙΒ ΡΠΑΥΕΟΚΡ, ϑνόση Βτόῖκοσ. 15. Εα, - 

153. ΘΕ ΖΕΟΤΤΟΛΒ. ΕΚΟΜ ΖΟΟΚΕ 5 Σϑϑάγνς ΟΝ 7ΣΩ ΣΝ 
ΠΌΑΝ σΝΦΕΚΘΤΑΝΔΦΙΝΟ. νι Νοίες ὈγΥ 5. Η. Ἐμμενϑβ. 25. 

1:2. ΤΕ, ΝΖ. ΤῸ ἘΣΎ σιν, (οπίαϊηϊηρν Νοίϊςεβ 
οἵ 1π6 νατίοιιβ ΕἼ6] 45. ἔογ Επηϊρταίίΐοθ. ὙΜΗΉ Ηϊηΐβ οα Ῥτγθραγαίίοη ἴοσ Ἐτηϊρταίηρ, Ουὐἰβίς, ἄο., ἕο. ὙΝΊΉ ϊτθοϊϊοης δηᾶ ἘΘοΙρο5. ἀϑοίαὶ ἴο {Π 6 Ἐτηϊρταπί. ὙΜΏΠΠ ἃ Μαρ οἵ ἐμ Ὑνγοιϊᾶ. 25. 

17: ΧΠῈ ἘΖΩΖΟΚΕΝ ΤΟ ΠἸΡΕ ΤΟ ΝΖ. ΒΥ ἘΟΒΕΚΤ 
ΤΑΜῈ5 Μάᾶνν, Ε.ῚΚ.4.5., Ε.Μ.5. ϑεἼοοπμᾶ ἙαΙτίομ, σατοία]Πγ σοτγθοθᾷ ἰο 
186 Ργοβθηΐ Ἰ)αίθ. Μίαρ. 25. 

το... ΧΑ ΦΘΟΘΑΚ ΟΥ ΕΖΕΙΙ ΤῸΔΚ 7Ζ727ΟἋἝΑ͂ ΤΖ]ΟΛ, Ἰπιεπάρα [οσ [π8 
: αυϊάαποα οἵ ΟΙἤσοΥβ Ῥυορασίηρ ἴοσ Ῥτγοπιοίίομ, δπᾶ ΘΒΡΘΟΙΑΠΥ αἀαρέοά ο ἔῃ 6 τοαυϊγθιηθηΐβ οἵ Βερίπποιθ. ΒυῪ Μα)]ογ ὙὟΨ. ΥΝ. ΚΝΟΙΤΎΒ, ΕΕ.(.5., οὐτὰ 

ΘΘΙΒου]αηα ΗΙΡΗ]απάοθτβ, ἕο. ὙΠ 162 Ὑγοοάςαί5. ΓΕ 
194. ΖΩ͂ ΠΟΟῦΒΕ ΜΑΔΝΑΆΑΟΕΜ: Βεῖίηρ α αυϊάε ἴο Ἡουβεϊκεερίησ. 

Ῥταοίϊοαὶ (οοκογν, ΡΙοΚΙ πη. δπᾶ Ῥτοβθγνίηρ, ΗἩουβομοὶά γοτκ, δὶ τΥ Μαπαροπιθηΐ, ἐπ6 “ΓΔΡ]6 ἀπᾶ Τ)εββοσέ, ( 6]ΠΠ]αγαρο οἔ Ὑγῖποβ, Ηοπιθ- ὕσθννίηρ Δ πα ὙΥ1Ππ6- τη Ἰίηρ, {πὸ Βοπάοϊτ απᾶ Τγοββίπρττοοπι, ΤΥανο]]πρ, Θ.4 016 
Ἐοοποπιν, ααγάθηϊηρ Οροσαξίοηβ, ἅς. ΒΥ Ἂν Οἵ: ΗΟΟΞΕΚΕΕΡΕΕ. 35. 6.1 

τοᾳά. ΠΟΟῦΒΕ ΒΟΟΚ' (1 πε). (ὐοταρχβίηρ :--ἰ, ΤῊΕ Ηοῦθε ΜΑΝΑΘΕΚ, 
112.ὡ Ῥγϑδὴ ΟἿ ἨουβΕΚΕΕΡΕΚ. 11. ΤΟΜΈΒΤΙΟ ΜΈΡΙΟΙΝΕ. ΒΚ ΒΆΓΡΗ ΘΟΟΡΙΝΟ ΓΜ... 1Π. ΜΑΝΑΘΕΈΜΕΝΤ ΟΕ ΗΕΑΛΙΤΗ. ΒΥ ΤΑΜΕῈΒ ΒΑΙΚΡ. [π Όμο νοὶ. 
δζ Ἔ ΒΙΓΟΠΡΊΥ ΠΑ] -θοσηα. 65. 
112Ἶ. 

ἘΘΟΘΑΤΊΟΝΑΙ, ΑΝ ΟἸΑΒΘΊΟΑΙ, ΒΕΒΙΕΞ, 
ἘΊΙΘΤΟΒΎ, 

ι, ἘΠΡΊΔηΑ͂, ΟΥἸ]1ὴ65 οὗ {ΠηΠ6 Ἡϊ! βίου οὔ; πλοῖα Ἐβρεοία!]ν ἢ 
τοίθγσθποθ ἰο {Π6 Οτὶρίπ απα Ῥγορτυθββ οὗ {π6ὸ ΕΠρΊ 5 Οοπεϊειτίοη. Α Τὸχ 
ΒοΟΙ ἔοσ ϑ.ῇῃοο]β ἀπά (ο]οροβ. Βν πιιαμ Πούοταβ ΗΆΜΠΤΟΝ, Ε.5.ΑῚ 
οἵ Ηδθγ Μα]οβίγ᾽β Ῥυθ]ῖος βοογά Οῆοθ. Ἐσοατγίῃ Εάϊείοπ, ταν βθά. Μαρθ 
«απηᾶ νοοάοσιίς. 55. ; οἸοίῃ Ὀοαγάς, 65. 

5. ατθθοθ, ΟΥὐλη65 οἵ ἰμ6 Ἡϊβδίοσνυ οὔ; ἰπ οοπποϑοίίοη ψ ἢ {πΠ6 Ὁ 
Κῖδο οὔ {Π6 Ατίβ δπά Οἰν}])ζαίίοι ἰῃ Επτορο. Βγ Ὗ. Πούσιλβ ΗΆΜΙΠΤΟΝ, 
οἵ {{πἰνοτϑιν (Ο]16ρθ, Τοπάομ, ἀπά ΕΡΑΚΡ ΓΈΝΙΕΝ, Μ.Α., οὗ Βδ]11οὶ 
ΟΟ]]ορο, Οχίογά. 25. 64. ; οἱοίῃ Ὀθοαγᾶβ, 35. 6ά. ] 

7. ἌοχηΘ, Οὐἰ]ληθ5 οἵ ὑπ6 ΗΠ ἰϑίουν οὔ: ἴζοτη (ῃ6 Ἐδυ]οϑὲ Ῥεχοά 
ἴο {π6 ΟΒτίβεϊδπ Ἐγα ἀπά {πῸ (ὐοτηπιθποοθιηθηΐξ οὗ ἐπ6 Τ)6ο]Ϊπο οὗ ἐπα Ἐτηρῖτγο 
ΒΥ ΕΡΜΨΑΚΡ ΤΈΝΙΕΝ, οὗ Β411101 (Ο]]ερο, Οχίοσά, Μ8ρ, 25. 64. ; οἱ. μΒά5. 35. 6 

9. ΕΠσοηοΙορν οἵ Ἡϊβίοννυ, Ατί, ᾿ἰϊοσαΐασθ, δημα ῬΧορΥθ55 
ἔγοπι {Π6 Οτθαίίοη οὗ {π6 Δ ου]α ἕο ἐπ (σοποϊαβίοη οὗ ἐπ Ἐσγαηςο- ουπιδῆ 
ναγ. ὙΠ6 (οπεϊπιυαδίϊοη ὃν ὙΝ. 1). ΗΆμιτον, Ε.5.4., οὗ Ηοσ Μαϊεϑίν᾽ 
ἘἈδοοτά ΟΠοθ. 35.; οἱοίῃ βοαγάβ, 35. 6ά. 

50. Ἰ)αῖθϑ δῃα Ἐνθηΐβ ἰῇ ἘΠ ΡΊΪΘη ἰδίου, [Ὁ {Π6 156 οἱ 
(απαάϊἀαΐο5 πᾳ ῬΌΡ]ς δηᾶ Ῥχίναία Εχαπιϊπδέΐοηβ. Βυ ἐδο δν. Ε. ΕΑΝ. χα 

ΙΟΝΘΟΝ : ΟΕΟΒΒΥ ΠΟΟΚΥΟΟ. ΑΝῸ ΤΟ. 

͵ 



ΜΈΛΙ, ΕἾΘ ΕΓΌΘΑΥΙΟΝΑΙ, ΑΝῸ ΟἸΑΘΘΙΟΑΙ, 5ΕΕΙΕΒ, 13 
Ἁ, 

ἘΝΟΙΙΞΗ ΤΑΝΟΌΛΘΕ ΑΝῸ ΜΙΞΟΕΙ.- 
ἱ ΓΑΝΕΟῦΞ. 
ΠΠ. σΥγασσοδΥ οὔ ὑπ ἘΠΡ115ὴ. ΤΟΏΉραΘ, ϑροίζεη δηά νηίςη. 

ὙΠ δα Τπὲτοάαοξίοπ ἕο ἐπ ϑίυαγ οἵ (οπιραταίϊνε ἘΒΊ]ΟΪΟΣΥ. ΒΥ ΗΎΡΕ 

Οτλκκε, Π.6.1,. Τμιγᾶ Ἑάϊείοη. 15. 64. 

1". ῬΗΙΟΙΟΡῪ : Ησπάροοϊς οἵ ἰῃς (οτηραγαίϊνς ῬΒΠ]ΟΙΟΡΎ οἵ ἘΠρΡΊ 5}, 
΄ Ἐπεσνθασου, Ετιβίδῃ, ΕἸ Θπλῖ5ἢ ὁτ Τυΐο, ον οτ Ῥ]αίέ θυίςῃ, ΗΙΡῈ Ἰυΐοι 

οὐ εγπιδη, Πδηἰβἢ, ϑυνοᾶ! 5}, Τοοϊαπάϊς, 1, δε, Τα] π, ΕΤΘΠΟΒ, ϑΡδηΐ βῃ, απὰᾶ 

Ῥοτγίυριοοο Τοηριθβ. ΒΥ ΗΎΡΕ ΟΥΑΒΈΡ, 1). 0 Τὸ χα, 

12. οι μα οὔ ὑπ6 ἘΠ6] 15 Τὰϑηραδρθ, 85 ϑροΐίζκεῃ δηά 
Ὑντἐίθη. ΟὉπίαϊπίπρ αὔονα τοο,οοο ογάς. ΒΥ Ηυρε ΟΆπκε, 1).(..1,. 

45. 64. ; οἿοίῃι θοαγά5, 45. 64. ; σοταρ] δίς τ ἢ ἐς ΘΟΚΆΜΜΑΚ, οἵοιῖῃ Ὀά5., 55. 64, 

48. (Πογαροβίζίοη απ Ῥαμποίπαϊι οη, [γα ΠἸαυὶν Ἐχρ]αϊπβα [ΟΥ̓ 

Ἰποςα πὸ Βανα περ]οοίοα {πὸ -ϑέυαγ οἵ αταπιπιασ ΒΥ ΤΌΒΤΙΝ ΒΚΕΝΑΝ. 

τότ ᾿αϊτῖοη. 15. 

49. Του ναιϊνο 5Ρϑι ρ- ΒΟΟΚ: Εἰνίηρ [Πς6 Οἡρίη οἵ ἔνεγυ ὑνογά 

ἔγοτι ὑπὸ ατοοκ, 1 αεἰη, ϑάχοπ, (ἀδυπηδη, Τευϊοπῖς, Πυΐο, Εσθπ ἢ, ϑΡδπ ἢ, 

δηθὰ οἶμον Πιαπριαροβ; ΜΙ {ποῖτ ργοβοηῦ Ασσορίαίϊοη «πᾶ Ρτοπαυποίδίοη. 

ΒΥ 7. Κούβοτηλμ, Ε.Κ.Α.5.. Ἱπιρτονϑᾶ Βαϊτοπ. 15. δά. 

ξ1. ΤΠ6 Ατί οἵ Ἐχίθυη ΡΟΥΘ ΞΡΘΑΚΙῺΡ : Ηϊηἰς του {Π6 Ῥυ]ρῖέ, (ἢ 6 

Θοηδίο, απᾶ {πὸ Βασ. ΒΥ Μ. ΒΑυτΑιΝ, ψιςατ- ΘΠ οπογαὶ απᾶ Ῥγοίδββου δὲ {Π6 

Θογθοηπθ. Ὑταμποϊαίςα ἔζοπι ὑπ Εσοποη. ϑιχίῃ Ἑαϊίοπ, σατο! Πγ οοττθοίοά. 

25. 64, 

52. Μιηΐπρ απ Οὐδυυυΐηρ, ΜΙ [π6 ϑΘείεποθς οοηπεοίεα {πεγε- 

ἢ. Εἶτοὶ Βοοῖκ οἵ, ίου ϑομοοΐβ. ΒΥ 7. Η. ΟΝ 5, Ἐ.6.8., Ιδοξαγοσ ἴο 

{π6 Μίιηοτθ᾽ Αϑϑοοϊαφίίοη οἵ Οόσγηννα}} απᾶ Ἰονοη. 15... 

53. ῬΙΔοο5 δημᾶ Ἐδοίβ ἰῃ ῬΟ 104] ἀμα ῬΈΏνϑίοαὶ αθορυ ΡΥ, 

[ον Ὁαπαιάδίοβ ἴθ ῬΌ]ο απᾶ Ῥιίναϊς Εχαμϊπαίίοπβ. ΒΥ ἰδ Ἀδν. Εροακ 

ΒἘλνΡ, Β.Α. χ8. 

54. Ἀπαϊγῖοαὶ μουαἰβίσν, Ουασ]αξίνε ἀπά Οὐυκδπείαίινα, α Οουγβα 

οἵ. Τὸ ψΠΙΟΝ ἰ5 ργοβχοά, α Βτίοι Γγθαιϊδα ὑροὸὰ Μοάογη ΟΠΒοπιῖσαὶ Νοπιθπο]δᾶ- 

ἕατο αὐ Νοιαϊίΐοη. ΒΥ Ὗνμ. Ὑ. Ρινκ, Ῥγδοιίοδὶ Ὁμεπιῖβέ, δα.» ηα ΘΕΈΟκΚΟΚ 

Ἐ. ὙνΈΒοτεκ, Πδοΐαγοῦ οὐ Μϑίδ!ΠΓΡῪ δπα {μ6 ἈΑΡρ]ϊθὰ ϑοίθποθ, Νοίειπρ- 

Πᾶπ|. 28: 

ΤῊῈΕ ΘΟΉΟΟΙ, ΜΑΝΔΟΞΕ ΘΒ’ ΒΕΒῚΕῈΚ ΟΕ ΒΕΑΘΙΝΕΑ 
ΒΟΟΣ 5, 

Αἀαρίοᾶ ἐο {πὸ μυῖα ἐτρδτονσοσρν οἵ {πὸ Νὸν σοᾶθ. Ἑάιξοᾶ ὃν ἐς Ἐδν. Α. Κ᾿. Οανυ, 

Ἐδείον οἵ ΠΙτομαπι, απ Ἡοπογατν Οάποη οἱ ΕἸΥ ; ουπηοῦὶν Η.Μ' Τπβρθοῖογ 

οἵ ϑοοοὶβ. 
ἹΝΤΚΟΡΌΟΤΟΚΥ ῬΕΙΜΕᾺΒ, 34. 

ΓΥ ὁ "Ν᾿ 
ΕἸΚΘῚ ΘΤΑΝΘΛΕ - . ὦ 6 ΕὈΚΆΤΗ ΘΤΑΝΘΑΕΡ - Ὑ 
ΘΈΘΟΝΟ .» . ὁ Ὁ χὸ ΕἼΕΤΗ ἡ . . 5 6 

ΤῊΙΕΌ τί Ὁ 9 ὃ ΞΙΧΤῊ Ἰντὰ , ΕΣ] , 

ΤΙΈΞΘΟΝΒ ἘΠΟΜ ΤῊΝ ΒΙΒΙΕ. Ῥατγτε]. ΟἹα Τοβέαπιοπε. 15. 

Τ5θΟΝ5 ἘΚῸΜ ΤΗῈ ΒΙΒΙΕ. Ῥατὲ 1. Νὸν Τοβίαμπποπε, ἕο ΒΊΟΝ ἴα αἀάοὴ 
ΤῊΠπ ΟΘΕΟΘΒΑΡΗΥ ΟΕ ΤῊΚΒ ΒΙΒΙΕ, [ῸΓ νον γουηρ ΟΠ] ἄτοπα. Βν 'χον, Ὁ. 
ΤΉΟΚΝΊΟΝ ΕΟΚΒΤΕΚ. 15. 24. ὅκ ἢ Οἵτ πο Το Ῥατίς ἴῃ Οπὸ Ν᾽ οἸτηθ, 25. 

ΕἘἈΒΝΟΗ. 

24. ἘσΘΟἢ αταυάσηδσ. ὙΝ ΙΔ Οοιηρ]οῖς ἀπά (οποῖβο Τὰ 165 οὐ {ἰι8 
(δμᾶοτς οὗ Εσθηοὶ σουηβ. ΒΥ α. 1,.. ὅτκαῦββ, Ρῃ.). 15. δὰ. 

ος. ἘΤΘΏΟΘΠ-ἘΠΠΡ 9 οι ΟΠ αΥγ. (Οοπηρυβίηρ ἃ ἸΆγρ 6 ΠΌΠΊΡΟΥ οἱ 
Νὸν Τοιπὶβ ὑϑϑα ἱπ Εαηρὶποοτίηρ, Μιπίηρ, οα Βαιννανβ, κο. ΒΥ ΑἸΡΚΕῸ 

Ετνεβ. 15. δα. 

26. ἘΞ] 15}: -ΕἘὙΘΟἢ Ὀϊοϊ οσαυν. ΒΥ ΑἸΕΕΕΡ ΕἸΛΝΈΒ. 25. 

25,26. ἘΤΘΠΟῚ Τϊοϊϊ ΟΡ (45 δὈονε). ΟὐομρΙ είς, ἰπ Οἷς Νο]., 35.; 

οἱοίῃ θοατάς, 35. δὰ. ἡωἢ Οἵ πὶ τὰς ΘΟΆΑΜΜΑΚ, οἷοίι Ὀοατάς, 45. δά. 

ἢ) ΘΤΑΤΙΟΝΕΙΚΒ᾽ ΗΛΙ, ΟΟΕΆΤ, ΓΘΟΘΑΤΕ ΗΙ11., Ε.Ὸ, 



14 ΜΈΛΙ, ΕἾ 5 ἘΘΌΟΘΑΤΙΟΝΑΙ, ἈΑΝῸ ΟἸΛΑΒΒΙΟΑΙ, ΘΕΒΙΕΦ, 

ἘΎΘΏΟΏὮΏ, δον γι. 

47. ΕὙΘΏΟΗ δηᾶ ἘΠρΊση ῬΉχαβθ Βοοκ; οοπίαϊηἷηρ Τηΐτο- ἀποίογυ 1,Θϑϑοηϑ, ἡ ἢ Ττδπϑ]δίίοηβ, ἰοσ Π6 σοηγεπίθηρο οἱ δεμπάρηΐβ ; 5δν 
: ᾿ 

Θγαὰὶ ΜΟΟΔὈυ]Ατῖος οὗ Ὁ ογᾶβ, ἃ (ο]]δοξίομ οὗ δ ΓᾺ 0]. ῬΉγαβοβ, ἀπ ΕδθΥ ἘΔχιἰας ΤΙα]οριιθθ. 18. 
ὙοοοπτὩττττ- -ἰἰ.ῆ-ῆ-ππ-π-ςὲιὁέ11....... 

ΘΑΕΗΜΑ͂Ν. 
39. ἀθυσηϑῃ αὐδυωαθυ. Αἥαρίεα ἰοχ ἘΏρΡ] 15) Θεαάοηΐς, ΠΌτη Ἡγϑθ᾽β ΤΒδογείϊοαὶ δπα Ῥγαοίϊοαδὶ Οταπηπιᾶσ, ὃγ Ὅγ. α. 1. ϑτπάῦβϑ. τ. ἢ 40. ασυχῆϑὴ Ἐδθδᾶρχ: Α ϑειε5 οἵ Ἐχίχδοίβ, φδυθί:]]ν οὐ] ΠΌΠῚ (πο. τηοϑ δρρτονϑᾶ Αὐυΐῆοτς οἵ (ογπιδην ; ΜΠῊ Νοίος, ῬΕΠο]ορίςδὶ Ἢ] ΡΙδηδίοσυ. ΒΥ α. 1,. ϑτκαῦβ5, ΡΒ.1).. 15. ΠΟ]ορῖοαὶ ἂπᾶ Ἐχ 

41. αϑυχάϑὴ Ἰσὶρ]ού Το Υν. Βν ΝΙΟΗΟΙΑΒ5 ἘΒΤΕΒΗΑΛΖΥ, 5... ΗΆΜΠΤΟΝ. ῬῬατε]. ἘΠ ΡΊ58- Οδυπηδη- ΤΠ ΙΗ, 15. 
42. ἀθυγῆϑὴ Ὑχϊροῦ Τϊούϊοηασν, Ῥατὶ 11. (οπηδη-ἘΥ ποῦς, ἘΠΡΊΙΞΗ. 15. 

͵ 43. ἀθυχαϑὴ Ἰυϊρὶοῦ Τϊοϊϊοπασν. Ῥαχέ 1Π. ἘΕΥΘΠΟΙ- ἀεττηδη-, ἘΠΡΊΙΞΗ. 15. 

41-43. ἀθύσῦϑη Ὑυϊρὶοῦ ΤὉϊού Ομ ΘΥ (ας δον ο), ἴῃ Οπης ΤΟΙ. -ἢ ΟἸοία θοατγάϑ, 45. Ἐκ Οἵ ψΠῊ ἐπ ΘΈΝΜΑΝ ΟἜΈΑΜΜΑΚ, οΟἹΟΙΕ Βοδτάβ, 55. | 

ΙΤΑΤΙΑΝ,. 
27. Τα! 18 ΟΥ̓ΔΥΩΥΆΔΓ, διταπρεὰ ἴῃ Τ ΎΨΘΠΙΥ 1,658οη5, τ ἃ Οσουχσθι οἱ Ἐχογοῖβθβ. ΒῪ ΑΙΈΚΕΡ ΕἸἼΛΜΕΒ. 15. 
28. Χἰα]δὴ Ὑτϊριοὺ ΤῬϊούϊομαχν, ΨΠογείη ἐπ Οθηάους οὗ ἃ1]] {Π6 Τία]ῖαη ἀπά Ἐσθποὴ ΝΟιπ5 ΔΘ ΟΑΥΘΙΆΠΥ ποίρα ἄονη. ΒΥ ΑἸΕΚΕΡ ΕἾΝΕ. ΔΟΪ. 1. Τὐδ]δη- ΕΠ Ρ ΘΗ -ΕΥΘΠΟΗ. 25. 
30. Χία!δὴ Ὑτϊριοῦ ΤὉϊοϊϊ ομανν. ἘΥ Α. Εσνθ ΨΟΙΣ ἘΠΡΊ5Η- ΕἸΘΠΟΙ - Τα] αη. 25. 

32. Τἰα]ϊδὰ Ὑτυϊριοῦ ΤὉϊούίζοηδγν. ΒΥ ΑΙΕΚΕΙΝ ΕἸἼΛΝΕΒ. ΨΟ]. 2. 
ἘτΘπΟΙ- Τί] - ΕΠ ΡΊ5ῃ. 25. 

28,30, ἰδ] θα Ὑυϊρ]οῦ ιούϊομδυν (45 ἃρονε). 1Τῃ Οης γο].; 682 
32. ΟἹοίἢ Ροδζᾶς, 75. 64. 

ΞΡΑΝΙΞῊ ΑΝῸ ῬΡΟΕΒΤΌΔΘΌΕΙΘΕ, 
34. ΞΌΔΏΪΒΗ ΟΥ̓ΔΥΆΧΆΘΙ, ἴῃ ἃ Θ᾽ΠΊΡΙ6 ἀπά Ῥγδοίϊίοδὶ Εοσ. ὙΠΝ 

ἃ Οουτῖβα οἵ Εχογοῖθθβ ΒΥ ΑΙΈΚΕΡ ΕἸΛΜΕ5. 15. δά. 
35. ΞΡΘΗΙΒΏ- ἘΠ ΡΊΪΒΩ δηα ἘΠΡῚΊ5η--Θ ΡΘ ἢ Το ΟΔΥΥ. Ἰπο]ααϊπρ' ἃ Ἰατρα ΠΤ θοΓ Οἵ Τδομηΐσαὶ ΤΟΥπις π5ϑα ἴῃ Μιπίηρ, ΕΠρΡΊ Πδοσίηρ, ὅκα 

55. Ῥογχίαριαθ5θ ΟΥ̓ΘΧΩΥΩΘΙ, ἴῃ ἃ ϑΙπρ1Ὶ6 ἀπ Ῥγδοίϊοα] Ἐόγη., ἍΜ ἃ ουτβθ οὗ Εχογοίβθβ. ΒΥ ΑΙΈΚΕΡ ΕἼΜΈ5, Αὐΐποῦ οὗ“ Α ΘΡΔΠΙ5 ἢ τλῖιλασ," ὅσ. το. δ. 

------- 

ἨΗΈΒΕΒΎΥΧ, 
405. ἩΘΡΥΘῸν αὐδυσαθυ. ΒΥ Ὅτ. ΒΒΈΒΒΙΑῦ, 15. 64, 
44. ἩΘῬυθυν δηα ἘΠΡΊ5}. οὐ ον, ΒΙΌΙοΑΙ] ἀπά ἘΔΌΡΙηἶοΑ] :᾿ οοπίαϊηϊηρ {πῸ Ηοῦτονν δηᾶ Ὁμα]ᾶθα Ἐοοΐβ οἵ ἐπ Οἱά Ταβίδιηθπε Ῥοϑβί- ἘΔΌΡΙ πη 4] ὙΝ τἰἐηρβ. Βν Ὦσ. ΒΚΕβϑιαυ. 65. Ῥ ΟΥ 1 ἐπα ΑἜΈΑΜΜΑΕ, 75. 
46. ἘΠ ΡΊΪ5 δηα ἘΘΌΓΘ ὉΙΟ ΟΠ δΥν. ΒΥ Ὧν. ΒΕΗΒΒΙΑΥ,. Ὁ8 

44,46. ἩΘΌτΘυν Τϊούϊ ΔΙ (45 ἀρονε), ἰη Το γο]5., οοτῃρ]είς, 
460. {πΠ6 ΚΑΜΜΑΕ, οἹοίῃ θοαγάᾶβ, 125. ͵ 
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ΓΟΝΘΌΟΝ ; ΟΚΟΘΒΥ ΤΟΟΚΎΥΟΟ ΑΝῸ ζο.; 

͵ὕ 



᾿ ΨΜΕΛΙΕἾΒ ΕΘΌΘΑΤΙΟΝΑΙ, ΑΝῸ ΟἸΡΑΘΘΙΟΑΙ, 5ΕΕΙΕΒ. Ι5 

ΙΝ ἘΚΈΪΝ, 
[10. Τιαἰίη αγὐδυώσαδυ. (Οοπίαϊηϊηνσ {Π6 ΤηΠδοίίοη5 απ ἘΠοπιπίαιν 
ἷ Ῥτίποῖρ] 65 οἵ Τγαπϑί αἰΐοη ἀπά (᾽οπϑβίγιοείοη, θυ πὸ ον. ΤΉΟμα5 ΟΟΟΡΊΙΝ, 
᾿; Μ.Α., Ηοραά Μαβίογ οἵ 1ιὸ ἀσγθθηνίοι Ῥγορυιθίαγυ β0Π001. 15. 
20. Τιαὐϊη--ἘΠ ΟῚ] 15}. Τ᾿ ο ΟαΥΥ. ΒΥ ἴῃς εν, ΤΉΟΜΑΒ ΑΟΟΡΎΙΝ, 
" ΠΑ," ΖΚ, 
.22. ἘΠΡΊ5η--Τ αἰΐη Ὁ᾿οϊ ΟΔΑΡῪ ; ἰορθίμον Ἰἢ ἂπ ΑΡΡεπάϊχ οἵ 
Ι ἘΥΘΉΟΝ απᾶ Τἰα] απ Ὑογᾶς νοι μᾶνο {ποὶσ οτἱρίη ἔγοια {πὸ 1,διϊη. ΒΥ {86 
] ον. ΤΉομα5 αοοῦνιν, Μ.Ὰ. 15. 6ά. 
Ὁ,22. Τιαὐϊῃ Ἡθϊού ΟΠ Ύ (α5 αἀρονε). Οοιηρ]είθ ἴῃ Οπ6 ΨΟΪ,, 35. 64.; 

οἷοι Ὀοατάς, 45. 64. "Οἵ τ [Π6 ΘΈΑΜΜΑΕ, οἷοι Ροατά, 55. 6. 

ΤΙ ΛΔῪΥΙΝ ΟἹ ΔΘΘΙαΚΘ. ΜῈ Ἐχρ]απαίουυ ΝΝοίεβ ἴῃ ἘΏΡΊ]5}. 
Ι. 1αἰΐῃ Ὠοιθοίαϑ, Οοηίαϊηϊην Εχίγαοίς. Το πὶ ΟἸαββίοαὶ Αὐἰμοῖβ, 
τ Θοπραϊορίοαὶ Ψοοαθυϊατῖθβ απ Ἐχριαπδίοτυ Νοίοβ, ΡΥ Η. ὕοῦυνο. 18- 

2. (ἰοϑαῦὶβ Οοπιτηθηίαυ! ἄς Β611ο (Δ]][οο. ΝΙοΐαβ5, αηᾶ ἃ ἀβορυδρῃῖοαὶ 
Ἐορίϑίογ ἔοσ ἐπ Το οἵ ϑομοοὶβ, ΡΥ Η. Ἄοῦνο. 28. 

12. Εἰσθγοηΐβ Οταίίο ρῖοὸ ϑεχίο Ἐλοβοῖο Δτηεηο. Ἐ ΙΕ, ἢ 8ῃ 
Τηϊγοάαςέϊοπ, Απα]γϑὶβ, απ Νοίοβ Εχρ᾽ηδίοσυ δμᾶ Οὐῖοαὶ, ὈΥ [86 Ἀδν. 
7ΤΑΜΕῈ5 ὍΛνΙΕ5, Μ.Α. 15. 

13. (ἰοθγοη δ Οταίΐϊομπος. ἱπ (δε παπὶ, Μετετη, οἵ ρῖῸ Ατοῃΐα. 
ἍΝ 1, Τηϊγοδαοίϊοπ, Απα]γοῖβ, πᾷ Νοίοβ Ἐχρ]απαίοτυ ἀπά Οτεοαὶ, θν λον. 
Ί. Η.1,. Τπλκὺ, Π.0.1,.᾿ ΠουιλοΥΥ ϑοΒοῖασ οὗ Βγαβθποβθθ (Ό]]ορο, Οχίοτά. 
15. 6. [3::τ|ςἡ τιεδἰ]εις δά. 

14. Εἰοθγοιῖβ Οαίο Μα͵ου, 1,2] 15, Βγαξῃβ, κῖνε ἀθ ϑεηθοίαίθ, ἐ6 Ατηϊ- 
οἰτία, ἀθ ΟἸατὶς Οταΐογίθαβ Ὠ᾽αϊορί. ὙΠ Νοίοβ Ὀγ . ΒΚοΝΕΙαα ΘΜΙΤΗ, 
πὰς ΕἸ Ν  ανθ... 25. 

3. αογηθϑιαβ Ν ρος. ΝΊῸι Νοίεβ, ΒΥ Ἡ. ὕοῦνο. 185. 
ὃ. Ηοτγδοθ; Οάεβ, Εροάᾶβ, απὰ Οαϊηθῃ ϑῥδθοουϊατθ Νοίοβ ὉῪ Η. 

γοῦνα. 15. 64. ὲ 
γ. Ἡοτδοθ ; ϑαίίγεβ, ΕΡ βΕ]6ς, απᾶ Αὐϑ Ῥοβίοα. ἸΝοΐββ Ὀγ ΝΥ. Βκονν- 

ΕΙόα ὅμιτη, Μ.Α., ΕΙΕ.6.5. 15. 6ά. 

21. ἀυνθηδὶ ϑαίτοο. ἍΝ. Ῥτοϊερούηοπα δῃᾶ Νοίεβ Ὀγ Τ᾿ Ἡ. 5. 
Ἐδβοοτι, Β.Α.., 1δοΐατοῦ οα Τορὶο αὐ Κὶπρ 8 ΟΟΙΙορο, ᾿οπάοπ. 25. 

16. Εἷνν : Ηἰβίοιυ οἵ οπιθ. Νοίος ὉῪΥ Η, ὕοῦυνα δῃηὰ ΝΥ, Β. ΘΜΈΤΗ, 
Μ.Α. Ῥαγὲσ. Βοοῖκβὶ., 11.) 15. 6ά. 

τόν, -----.---- Ῥατί 2. ΒοΟΙΘ 111.) ἐν.» ν.» 15. 6ἅ. 
17. τττ-- Ῥατὲ 3 Βοοῖᾷϑ χχὶ., χχὶϊ., 15. 68, ι : 

8. Θα!1ϑυϊ Οὐρὶ Οαία]πα εἰ ΒΘΊΤαπὶ Ταρυγίπυτη. Νοίεβ ΟΠ οαὶ 
πᾷ Εχραπαίοσυ, Ὀν ". Μ. θόονΝε, Β.Ά.., Ὑσῖη, (0]1., Οἀπι. 15. 6. 

τὸ. Τογθαΐὶὶ ΑἀεΙρμὶ, δφοντα, ῬΒουμηῖο. Ἑ αἰ(οα, νυ ἢ Νοΐεβ, Οὐ εῖοα] 
απ Ἐχραπαίοτν, Ὀγ ἐπ θν. 1 ΜῈ5 ῬΆνΊΕβ, ΔΙ. Α, 25. 

9. Τουθηὐιὶ Απάπα οἱ Ηθαυζομεπιουθτηθηοβ ΜΠ ΝΝοίεβ, Ομ τοδὶ 
πᾶ Ἐχραπαίοσυ, ΒΥ ἴπ6 λον. 1ΑΜμῈ5 ΠΆνΊεβ, Μ.Α. 15. 6. 

11. Τουθανιὶ Ἐσπηθομυβ, Οοιηοθάϊα, Νοίθβ, γῪ Ῥλθν. 7. ΘΑΥΙΕΒ, Δ. Α, 
15. 64. 

4. Ὑιγρὶμ Ματοηὶβ Βαοο]οα εἰ αφοτρίοα. ἍΜ Ί ἢ Νοΐο5 οὴ ἴπ6 Βυοο- 
Μο5 ὃν ΝΥ. Ευβητον, Μ.Α.., ἀπά ου ἐμ ὐθογρῖοβ ὉῪ Η. ὕουνο. 18. δά. 

ὙΠΟ 1 Ματγοηῖβ πεῖς. ΝΠ Νοίοβ, Οὐο8] ἀπά Ἐχρ]απαίουνυ, 
Ὁγ Η. γουναο. Νὸν Βαϊείοη, τον θᾶ ἀπ ἱπιρτονοᾶ ὙΠ οορίουβ Αααὶ- 
ἐΐοπαὶ Ν᾽ οῖος ὃν ον. Τ. Η. 1 ΓΈλκυ, 25.0.1...) ἸΟΓΙΔΟΥ]Υ ϑο μον οἵ Βγαβθῆοβθ 
ΟΟἸΙορο, Οχίογα, 35. δέ ῥιεῤ]ίἀεά. 

. -----... Ῥατὶ τ. Βοοΐβ 1.---λὶ.» 15. 64. με ῥιεδἰ|ις ἀεαῖΐ. 
ἘΝ Ῥατί 2. ΒοοκΚβ ν]].---χὶϊ., 25. [93͵εὲ ῥιεδὲέις εά. 

19. αἰαὶ ουβο ϑϑιθοίίομβ, ποπὶ Οαΐυ]]ιβ, ΤΊ α]]5, Ῥτοροσίιβ, 
«πᾶ Ονὶά. Νοῖοϑ Ὀγ ὟὟΥ. Β. Ῥονδνε, Μ.Ά., Τυϊαϊεν ΟΊ] ορο, (τ θτιαρο. 25. 

20. Τιαἰϊη- ῬτοσΘ ϑοιθοϊϊοηβ, ποπὶ αιτο, Οο]απλ6}1α, ΨΙγανίαβ, 
ϑδηδοα, δ νοατκῃ ΕἸοτιις, Ν Ἰ]οῖὰς. Ῥαϊζογουϊαβ, ψαϊθτῖβ Μαχίηνυς ϑυοίο- 
αἴας, Αραυϊοῖα5, ἕο. Νοῖοβ Ὀν ΝΥ. Β. οννε, ΜᾺ, 25.. 

Ἴ, ΒΥΑΤΙΟΝΕΚΒ᾽ ΗΑΙ1, ΟΟΥΕῚ, ΓΠΡΟΑΤΕ ΗΠ) Ε.0, 



τ6 ΜΈΛΙΕἾΒ ΕΡΌΘΑΤΙΟΝΑΙ, ΑΝῸ ΟΙΑΘΘΙΟΑΙ, 5ΕΈΙΕ5, 

ΔΘΑἈΕΕΚ, 
Ι4. ΑΥ̓ΘΘΚ ὙΥ̓ΔΥΩΥΏΔΥ, ἰπ δοοογάδλπος τὶ ἢ ἐπ ῬυμοΙρΙ65 ἀηὰ ῬΆΪΟ Ἰορῖσαὶ Τὰ θβθάγομδβ οὐ {Π6 πιοβέ δπιϊπθπξ ΘΟΒΟΪδΥς οὗ οὔζγ ὀνγη ἄανυ. ν ΟΓΑΟΡΕ ἨΆΑΜΙΠΤΟΝ. 15. δά. - ἩΠΑ͂Ν ΗΝ 15,17. αὐ θα Τιϑχίσοοη. (οπίαϊηϊηρ 811 ἰΠ6 Ὑ)οτάς ἴῃ (θπογαὶ 1756, ννϊς 1Πποῖγ ΒΙρηϊβοδείοηβ, Τπῆθοξίοης, απᾶ ΠΟΙ ΈΓα] πδηςεῖοβ, Βν κπνκυ ΚΕ ἩΆΛΜΙΣΤΟΝ. ΨΜοΪ. 1. ατοοκ- ΕΌ ΡΠ 5}, 25.; ΨΟ]. 2. ὑῃρΊ]5}- αὐτοῖς, 25. [9 17} Το Νο]5. πῃ Οπο, 45. : οΟἸο ἢ ὈοατΓάβ, 55. 

[4.15. ΑΥ̓ΘΘΙΚ ΤΙ ΧΙΟΟῺ (45 ἀΡονο). Οομπιρ]είβ, τὶ {Π6 ΑΚΑΜΜΑᾺ, ἱ 17. Οπθ Κ0ο]., οἱοίῃῃ βοαγάᾶ, 65. ᾿ 
ΠΘΑΕΕΕΣ ΟἸΔΘΘΊασ. τ Ἐχρ]απδίουυ Νοίδϑ ἴῃ ἘΡΊΙ5,. 

Ι. αΥθοκ Τοϊθοίασ. (οπίαϊηϊηρ Εἰχίγαοίς οπ (]δβοῖοδ] Αὐαὐςῃογς ψ ἢ δηθαϊορῖοαὶ Ψοσδθυϊατίος ἀπά ἘΧρΙ]δπαίοτυ Νοίΐδϑ, θγ Η. ουνο. Νεῖ Ἐ ἀτεῖοη, νυ ἀπ τηρτγονθᾶ δπᾶ Θη]αγρ θα ΌΡΡΙ] Θπποπίαγν Μψοοδθυ]αγυ, Ὀγ 7ΤΟΗ: Ηύτοηιῖβον, Μ.Α., οὗ τμ6 Η!βἢ ΘΌΠΟΟΙ, ΟἸαθρονν. 15. 64. 
30. ΖΙΒΟΏΥ 5 : Ῥιομηθίμειβ ΝΙποίαβ : ΤῊΘ Ῥγομηθίμοας Βοπηά, Ἐγοη τῆς Τοχὲ οἵ ΘΙΝΡΟΚΕ. Εαϊ θά, τ ἢ ἘΠΡΊ5} Νοίεϑ, Οσιεἶςαὶ δπα Ἐχρ]δηδίοτυ Ἐν {μΠ6 δν. 7Αμὲβ ῬΑν 5, Μ.Α. 15. 
32. ΖΕΙΒΟΏΨΠῈᾺΒ: ϑερίετῃ (οπίτα ΤΠεΡο5 ΤῊΣ ϑθνθῃ ραϊηβέ ΤΏ ΘΡος Ετοπι τπΠ6 Τοχί οἵ ΤΙΝ ΡΟΚΡ. ἘΔΙἐθά, τ ἢ ἘΠΡΊ5ἢ Νοίοϑ, Οσιεῖοαὶ δηά Εχ ΡΙαηδίοτγυ, ὃν ἐπ δν. 7αμῈ5 ΠΏ Άνιεϑ, Μ.Α. 15. 
40. ΑὙΙΒΙΟΡΠΘΗ65: Αομαγηΐδηβ. ΟΠ ον ἤοπὶ {με Τοχέ οἵ Ὁ, Ἧ Ὕνειθε. ὙΠ Νοίος, ὃν Ὁ. 5.7. ΤΟΥΝΒΗΕΝΡ, Μ.Α. 15. 64. 
26. ἘΟΥΪ Οἱ 65: ΑἸςθϑ5. ΟΠ εῆγν ἴτοπ (πες Τοχέ οὗ ΙΝΏΟΒΕ, Ἅ1} Νοίδβ, Οὐιτῖοδὶ ἀπ Εχριαηδίογυ, ΌῪ ΤΟῊΝ ΜΊΝΕΚ, Β.Α. 15. 64. 
23. ἙΘυΙΡΙ 65: δοῦρα δηᾷ Μεάβα. ΟβΙεῆν ἤοπι (ἢ Τεχέ οἵ ὉΙΝ ῬΟΚΕ. ΜῊ Νοίεβ, Οτίοα] δηᾶ Ἐχρίαπδίοτυ, Ὅν Ὑ. ΒΚΟΥΝΕΙΘα ΘΜΙΤῊ ΜΊΑ, ἘΠΙΣ. ΟἼ5.. ας. 64. Σ 

4-17. Ἡϑυοαοίαϑβ, Τηε Ἡϊβίουυ οὗ, οὨΪ Η͂Υ Δἴΐεσ (πΠ6 Τοχέ οὗ (ΕΑΙΘΕΟΚῸ 
Ὑντ Ῥτδ]πιϊπατυ ΟΡ βθγναίοηβ πα Αρρεπάϊοοβ, δπᾶ Νοίοϑ, Οσίῖοαὶ δπι 
ἘΣ ΡΙ ΠΑ ΟΥνδν, ΤΠ Η- ΤΑΥΤπλον ΝΜ ΑΡ . ΘΙ, 

Ῥατί τ. Βοοῖϑβ Ί., 11, (πὸ ΟἿῖο ἀπὰ Επέθγρο), 25. 
Ῥατί 2. Βοοᾷϑ ἴ1]., ἵν. (ΤᾺ 6 ΤΒδ]ῖα απάᾶ ῬΜεΙροπιοηο), 25. 
Ῥατί 3. ΒΟΟΚβ ν.-νἱ]. (ΤῈ6 Τδγρβίομοσγο, Ἑταίο, απᾶ ῬοΙΥΠΊηΪ4), 25. 
Ῥασγέ 4.2 Βοοῖϑ νἱ]]., ἴχ. (Τῇ 8 ὕταπία Δ πα (Δ11ΠΠ0Ρ6) ἀπὰ Ιηάδχ, 15. 6ά. 

5-12. ἘΤΟΥΆΘΥ, Τῆς ΑΝ οὐῖκ5 οἵ. Αοοοταϊηρ ἴο ἐπε Τοχέ οὗ ΒΑΕΜΙ,ΕΙΝ 
1 Νοῖθβ, Ουιθοαὶ δπᾶ Ἐχρίδπαίογυ, ἄγατγῃ ἔγοτη {ῆ6 ΡῬαϑέὲ δπᾶ Ἰαΐες ΑὐἸδβουιεϊθβ, τυ] ῬΙΘΙ τα παν ΟΡ βογνδξϊοηβς δηᾶ ΑΡροπάϊοθβ, ΡΥ Τ.1 Η. 1, Τελεν 1 Ας, Ὅς 

ΤῊΕ ΠᾺΡ: ΑΓΕ σα; ΘΟΚΞ 1. ἔρ ὟΊ., 15. 6], Ῥατί 3. Βοοῖκβ χἱϊί, ἐο χυ]., χβ. δᾶ Ῥατί 2. ΒοοΚβ νἱΐ. ἴο χί!., τ5. 64. [ Ῥατέ ἃ. Βοοῖκϑ χίχ. ἔο Χχῖν., 15. 64. 
ΤῊΕ ΟΡΥΒ5ΞΕΥ: Ῥατίι, Βοοϊζξ  }. ἰο νί., 15. 64 Ῥατί 3. Βοοῖϑ χιϊΐ. ἕο χν]., 15. δα 

Ῥατί 2. Βοοᾷκϑ νἱ!. ἰο χὶ!., 15. 64. | Ῥατί 4. Βοοῖζβ χῖχ. ἔο χχῖν., δῆς 
ἩνπΠΊΠ5, 25. , 

4. Τυλοϊδ᾽ 5 βϑιθοῦ ΤΊ οριιθϑ. ὙΗε Ταχί σαγεῆηην τενϑεᾶ, ψῖ] 
Οὐτατητηδίϊοαὶ δπᾶ Εχρ]απαίοτυ Νοίθϑ, Ὁν Η. ὕοῦνο. 15. 6ᾶ, Υ , 

13. ῬΙαῖο᾽β Ὁϊδϊοραθβ: Τὴθ ΑΡο]ορυ οἵ ϑοοτγαΐεβ, [ῆς Οὐέο, δης 
[π6 Ῥμεάο. Ετοπὶ ἐμ6 Τοχέ οἵ (. Ἐ. ΗΈΕΜμανΝν. Ἑάί θᾶ ψτἢ Νοΐδς, Οσιεἶοα 
πα Ἐχρ]απαίοτν, Ὀγ {π6 δν. 7ΑμΜῈ5 θάνιεβ, Μ.Α. 25. 

18. ΘΟΡΏΟΟΙ65: (ΕΒ άΙρυ5 Τυγάπηθβ. Νοίος γ Η. ὕοῦνα. 15. 
Ι 20. ΞΟΡΏΟΟΙΘΒ5: Απεέροημθ. Ἐσοπὶ ἴΠ6 Τοχέ οἵ ΠΙΝΘΟΚΕ, Νοίεϑ, 

Οὐπο4] απᾶ Εχρ]απαίοτγυ, θγῪ ἐπα ον. κῶμαι ΜιίμνΕεκ, Β.Α. 25. 
41. Του α1α685:;: Ηἱδίοιγ οἵ {με Ῥε]οροῃηπαβίδη γασ. Νοίεβς ΒΥ ΗΠ, 

Ὕοῦυνο. Βοοῖκ σ. 15. 
2,3. ΧΘΠΟΡΠΟΩῚἢ 5 ΑΠΔΌΔβὶσ " οὐ, Τῆς Ἐ εἰγϑαΐ οὗ [πε Τεη ΤΠουβαηᾶ, 

Νοίες δαπᾶ α δορσύδρῃϊοαὶ Ἐδρίβέοσ, ΡΥ Η. ουν. Ῥατγέσ. Βοοϊκς ἱ. ἕο 11. 
Σ9. Ῥδτί 2. Βοοῖξςε ἰν. ἴο νἱῖ., 15. : 

42. ΣΘΩΟΡΠΟΙ ΒΒ Ῥδηθρυστίο ΟἹ Αρρθϑιδαβ. Νοίες δηά 1ηίΐγο. 
ἀποίίοι ὈγΥ 1.1..ὄ Ε. Ἅ). ΤΕΜΙΤΊ. 15. 6ά. ἕπ:. 

43. ΘθΘϑθυι οϑίηθηθϑ. Ἅ1πε Ὁταίΐοη οἡ {Π6 (τόν δηᾶ (η6 ῬΆΙΠ]ρΡίο5, 
ἍΜ} ἘΠΡΊΙΞῃ Νοίες. ΒΥ κεν. 1. ΗΟ Άκυ, Ὠ.Ο.1,., ἔου τι υῖν ΘΟΒΟΪΑΓ οἱ 
Βτγαβεπηοβξε (ο]]ορς, Οχίογαᾷ. 1ξ. δά, [2:5 : δ ημόΖέελεά. 

---. --.-.- 

ΟΕΟΒΒΥ 1ΘΟΚΎΤΟΟΡ ΑΝῺ ΟΟ., 7, ΞΊΑΤΙΟΝΕ 5᾽ ΗΑ11, ΟΟΌΕΤ, Κα 
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